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Sammendrag 

Forfatter: Hannah Vaglum Fiske 

Tittel: Familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse i familier hvor et barn har en 

kronisk helsetilstand. En komparativ studie.  

Veiledere: Krister Fjermestad, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og Torun Vatne, 

PhD og universitetslektor ved Universitetet i Oslo. 

Bakgrunn: Friske søsken til barn med kronisk helsetilstand har blitt identifisert som en gruppe 

som har økt risiko for psykososiale vansker. Kvaliteten i familiekommunikasjonen og 

foreldres psykiske helse har blitt identifisert som sentrale risikofaktorer for søskens 

psykososiale fungering. Dette er en komparativ studie av familier med og uten barn med 

kronisk helsetilstand som undersøker tre problemstillinger; 1) Er det en forskjell i hvordan 

friske søsken rapporterer kvaliteten i familiekommunikasjonen i familier hvor et barn har en 

kronisk helsetilstand sammenlignet med kontroller? 2) Er det en forskjell i selvrapportert 

psykisk helse hos foreldre til barn med kronisk helsetilstand sammenlignet med kontroller? 3) 

Er det en sammenheng mellom barns opplevelse av familiekommunikasjon og foreldres 

selvrapporterte psykiske helse? 

Metode: Denne studien er basert på datamateriale som ble innhentet i «Søskenprosjektet». 

Søskenprosjektet er et samarbeid mellom Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo og 

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Parent-Child Communication Scale ble 

benyttet for å måle barnets opplevelse av familiekommunikasjon. Depression Anxiety Stress 

Scales 21 Items ble benyttet for å måle foreldrenes opplevde psykiske helse. Utvalget består 

av to ulike grupper. «Søskengruppen» består av friske søsken (n = 106), fedre (n = 101) og 

mødre (n = 99) i familier hvor ett eller flere barn har en kronisk helsetilstand. 

«Kontrollgruppen» består av barn (n = 42), fedre (n = 42) og mødre (n = 42) i familier hvor 

det kun er friske barn. Forfatteren deltok i innsamling av kontrollgruppedata sammen med to 

andre studenter.  

Resultater: Bare én av hypotesene fikk støtte. Barna i søskengruppen rapporterte signifikant 

mindre åpenhet i kommunikasjon med mor og far sammenlignet med barna i kontrollgruppen. 

Det var derimot ingen signifikante forskjeller i foreldrenes rapportering av psykisk helse i de 
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to gruppene. Det var heller ikke signifikante sammenhenger mellom barnets rapportering av 

familiekommunikasjon og foreldrenes selvrapporterte psykiske helse. 

Konklusjon: Søsken til barn med kronisk helsetilstand opplever mindre åpenhet i 

familiekommunikasjonen sammenlignet med søsken til friske barn. Kommunikasjon mellom 

foreldre og barn kan være et viktig fokus i forebyggende intervensjoner for å redusere 

risikoen for psykososiale vansker hos søsken til barn med kronisk helsetilstand. Funnene 

peker på et behov for flere komparative studier av familier hvor et barn har en kronisk 

helsetilstand som inkluderer en sammenligningsgruppe med familier med friske barn. Det er 

også behov for flere studier i en norsk kontekst, blant annet med sikte på å avklare i hvilken 

grad resultater fra internasjonale studier kan overføres til en norsk kontekst og vice versa. 
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Forord 

Denne studien er en del av «Søskenprosjektet»; et større pågående forskningsprosjekt om 

søsken til barn med kronisk helsetilstand. Jeg deltok i deler av datainnsamlingen til denne 

studien ved å samle inn kontrollgruppedata. Rekruttering og innsamling av 

kontrollgruppedata ble gjort i samarbeid med to andre studenter som også har skrevet 

hovedoppgaver basert på datamaterialet (Kirkebak, 2018; Kolltveit, 2018).  

Arbeidet med denne oppgaven har vært engasjerende, lærerikt og utfordrende. Jeg vil rette en 

stor takk til mine veiledere Krister Fjermestad og Torun Vatne for grundige tilbakemeldinger 

og veiledning fra begynnelse til slutt. Takk for at jeg fikk ta del i et så spennende og viktig 

forskningsprosjektet som Søskenprosjektet er. Jeg vil også rette en takk til alle familiene som 

har bidratt som informanter i denne studien. Videre vil jeg takke Ingvild og Hallvard for godt 

samarbeid og gode diskusjoner rundt datainnsamling, analyser og skriving.  

Jeg vil også takke venner og familie som tok seg tid til å lese oppgaven. Takk til Ragnhild og 

Sara for kommentarer og korrekturlesing. Til slutt vil jeg takke min kloke morfar for gode 

diskusjoner og nyttige innspill. Takk for at du leste oppgaven hver gang jeg spurte om det.  

Universitetet i Oslo, 2018 
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1 Innledning 

Folkehelseinstituttet (2010) anslår at omkring 10 til 15 % av norske barn har en fysisk eller 

kognitiv funksjonsnedsettelse som påvirker deres fungering i hverdagen. Å leve med kronisk 

sykdom eller funksjonsnedsettelse kan være belastende, både for barnet som er direkte affisert 

og for foreldre og søsken som lever sammen med barnet. Det er dokumentert at foreldre til 

barn med kronisk helsetilstand har økt risiko for psykiske helseplager (Cheng, Palta, 

Poehlmann-Tynan & Witt, 2015; Easter, Sharpe & Hunt, 2015; Giallo et al., 2015; Montes & 

Halterman, 2007; Olsson & Hwang, 2001). De siste årene har det vært økt forskningsinteresse 

omkring hvordan friske søsken påvirkes av å vokse opp i familier hvor ett eller flere barn har 

en kronisk helsetilstand. Søsken har blitt identifisert som en gruppe som kan ha økt risiko for 

psykososiale vansker, inkludert angst, depresjon, symptomer på posttraumatisk stress, 

atferdsvansker og sosiale vansker (Long et al., 2018; O’Brien, Duffy & Nicholl, 2009; 

Rossiter & Sharpe, 2001; Vermaes, van Susante & van Bakel, 2012). En rekke studier har 

undersøkt hvilke risikofaktorer som er relatert til søskens psykososiale fungering. Kvaliteten i 

familiekommunikasjonen og foreldres psykiske helse har blitt identifisert som sentrale 

risikofaktorer for søskens psykososiale fungering i en rekke studier (Giallo & Gavidia-Payne, 

2006; Metcalfe, Coad, Plumridge, Gill & Farndon, 2008; Meyer, Ingersoll & Hambrick, 2011; 

Tudor, Rankin & Lerner, 2018). 

I juni 2017 ble det vedtatt en endring av lovteksten om barn som pårørende 

(Helsepersonelloven, 1999, § 10a; Spesialisthelsetjenesteloven, 1999, § 3-7a). Denne loven 

har tidligere kun omhandlet barn av foreldre med ulike helseutfordringer, men ble endret til å 

omfatte barn som pårørende til andre barn, det vil si søsken (Stortinget, 2017). Lovendringen 

tredde i kraft 1. januar 2018, og helsepersonell har nå plikt til å undersøke om mindreårige 

søsken til barn med alvorlig sykdom har behov for informasjon eller oppfølging. Når søsken 

har slike behov, skal helsepersonell blant annet tilby informasjon og veiledning om aktuelle 

tiltak (Stortinget, 2017). På bakgrunn av denne lovendringen antas det at det vil satses mer på 

oppfølging og tiltak som kan forebygge psykososiale vansker hos søsken. For å utvikle slike 

tiltak er det behov for mer forskningsbasert kunnskap om søsken til barn med kronisk 

helsetilstand. Dette er formålet med «Søskenprosjektet»; et omfattende forskningsprosjekt 

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

kronisk sykdom. Den foreliggende studien baserer seg på datamateriale som ble innhentet i 

Søskenprosjektet.  
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Søskenprosjektet gjennomføres av Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, i 

samarbeid med Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, en rekke nasjonale 

brukerorganisasjoner (Foreningen for hjertesyke barn, Autismeforeningen, CP-foreningen og 

Ups & Downs (Forening for Downs Syndrom)) og Nasjonalt kompetansesenter for 

nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) (for mer info, se www.sibs.no). 

Søskenprosjektet har som formål å utvikle en manualbasert intervensjon som fasiliteter 

samtaler mellom foreldre og søsken om barnets helsetilstand og søskens utfordringer relatert 

til dette. Intervensjonens hensikt er blant annet å bedre kommunikasjonen mellom søsken og 

foreldre. Den foreliggende studien baserer seg på baseline-data som ble innhentet før 

intervensjonen.  

Formålet med den foreliggende studien er å sammenligne familiekommunikasjon og foreldres 

psykiske helse i familier hvor et barn har en kronisk helsetilstand med en kontrollgruppe med 

familier hvor det kun er friske barn. Studien undersøker også i hvilken grad det er en 

sammenheng mellom søskens vurdering av familiekommunikasjon og foreldres 

selvrapporterte psykiske helse. Disse variablene er av forskningsmessig interesse da 

familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse har blitt identifisert som risikofaktorer for 

friske søskens psykososiale fungering studier (Giallo & Gavidia-Payne, 2006; Metcalfe et al., 

2008; Meyer et al., 2011; Tudor et al., 2018). Det har også blitt etterlyst flere studier av 

søsken til barn med kronisk helsetilstand som inkluderer en kontrollgruppe med søsken til 

friske barn (Tudor et al., 2018; Vermaes et al., 2012). Denne studien svarer på denne 

etterlysningen ved å inkludere en kontrollgruppe med familier med friske barn.   

1.1 Begrepsavklaringer 

Forståelsen av begrepene kronisk helsetilstand og funksjonsnedsettelse er viktig å avklare for 

denne studien. Begrepet «kronisk» brukes gjerne om sykdommer eller tilstander med et 

langvarig forløp, i motsetning til mer akutte, forbigående tilstander. Det finnes imidlertid 

ingen tydelig avgrensing med hensyn til tidsaspekt. At en sykdom er kronisk, vil ikke 

nødvendigvis innebære at den er uhelbredelig. Mange kroniske sykdommer har imidlertid en 

livslang varighet og en langsom progresjon (Williams, 1997). I denne studien benyttes 

begrepet «kronisk helsetilstand» for å beskrive sykdommer eller tilstander som kan ha 

betydning for funksjonsevne, livskvalitet eller levealder over tid. Det er stor variasjon blant de 

ulike diagnosegruppene som faller inn under dette begrepet, både når det gjelder symptomer, 

http://www.sibs.no/
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forløp og funksjonsnivå. Diagnosegruppene som er inkludert i denne studien omfatter enkelte 

sjeldne diagnoser, i tillegg til autismespektrumforstyrrelse (ASF), medfødt hjertefeil, Downs 

syndrom og cerebral parese. Noen av disse diagnosene innebærer primært kognitive 

utfordringer, mens andre primært innebærer somatiske eller fysiske utfordringer. En diagnose 

betegnes som sjelden når det er færre enn 100 kjente tilfeller per million innbyggere (Grut, 

Kvam & Lippestad, 2008). 

Kroniske sykdommer eller tilstander vil som oftest innebære en eller annen form for 

funksjonsnedsettelse. En funksjonsnedsettelse kan defineres som tap eller reduksjon av 

kroppslige funksjoner, som gjør at en funksjonshemning kan oppstå (Grut et al., 2008). Den 

medisinske modellen var lenge toneangivende for å forstå og definere funksjonshemning. Den 

medisinske modellen kan sies å definere funksjonshemning som en egenskap ved individet, 

som gjør at det avviker medisinsk eller funksjonsmessig fra en gitt normal (Grue, 2011). I dag 

defineres funksjonshemning som oftest med utgangspunkt i en relasjonell forståelse. En slik 

forståelse retter fokus både mot individet og omgivelsene, og vektlegger at en person med en 

funksjonsnedsettelse ikke nødvendigvis er funksjonshemmet. Med utgangspunkt i en 

relasjonell forståelse kan funksjonshemning defineres som et misforhold mellom individets 

forutsetninger og omgivelsenes krav til funksjon på vesentlige livsområder (Grut et al., 2008). 

Funksjonshemninger er de barrierene som oppstår i individets møte med omgivelsene, som 

hindrer aktivitet og deltakelse. Fra et relasjonelt perspektiv kan funksjonshemning også vise 

seg som utfordringer innad i familien. Det vil være fokus for denne studien. 

Denne studien sammenligner søsken til barn med kronisk helsetilstand med søsken til barn 

uten kronisk helsetilstand. Barn som ikke har en kronisk helsetilstand vil heretter omtales som 

«friske barn». I denne sammenhengen brukes begrepet «frisk» om barn som har en antatt 

normal utvikling. Barna som omtales som friske i denne studien er imidlertid ikke testet opp 

mot vedtatte normer for syn, hørsel, bevegelighet eller kognitive ferdigheter, og det kan derfor 

ikke utelukkes at noen av disse barna har fysiske eller kognitive utfordringer. Det antas 

likevel at barna som gruppe har en gjennomsnittlig helse og funksjonsevne. Begrepet 

«søsken» vil heretter bli benyttet om søsken til barn med kronisk helsetilstand.  

Begrepene kronisk helsetilstand og funksjonsnedsettelse favner om mange ulike tilstander og 

diagnoser. Disse begrepene benyttes ettersom problemstillingene i denne studien ikke retter 

seg mot erfaringer knyttet til spesifikke diagnostiske grupper, men heller mot felles erfaringer 

ved å ha et familiemedlem med en kronisk helsetilstand, på tvers av ulike diagnoser. I 
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forskningen er det i hovedsak to ulike tilnærminger til å studere kroniske helsetilstander; en 

kategorisk og en diagnoseovergripende (Vermaes et al., 2012). Mens kategoriske studier 

fokuserer på sykdomsspesifikke karakteristikker, fokuserer diagnoseovergripende studier på 

felles karakteristikker ved ulike kroniske helsetilstander (Stein & Jessop, 1982; Van Der Lee, 

Mokkink, Grootenhuis, Heymans & Offringa, 2007). Denne studien tar utgangspunkt i en 

diagnoseovergripende tilnærming, som vil identifisere felles erfaringer på tvers av 

diagnosegrupper. Med utgangspunkt i en diagnoseovergripende tilnærming legges det til 

grunn at det er en viss overførbarhet fra funn i studier som ser på enkelte diagnosegrupper til 

andre kroniske helsetilstander. 

1.2 Empirisk og teoretisk bakgrunn 

1.2.1 Psykososial fungering hos søsken til barn med kronisk 

helsetilstand 

Forskningslitteraturen vektlegger at å vokse opp som søsken til barn med kronisk helsetilstand 

kan påvirke søsken både positivt og negativt (Long et al., 2018; Stoneman, 2005; Vermaes et 

al., 2012). Søskens risiko for psykososiale vansker har imidlertid fått mye forskningsmessig 

oppmerksomhet. Psykososiale vansker er et bredt begrep som både omfatter psykiske vansker 

og vansker i sosiale relasjoner (Nygren, 1996). Psykiske vansker hos barn blir ofte delt inn i 

eksternaliserende vansker og internaliserende vansker. Internaliserende vansker omfatter 

symptomer på angst og depresjon, mens eksternaliserende vansker omfatter symptomer på 

atferdsvansker og vansker med oppmerksomhet og hyperaktivitet (Achenbach, Ivanova, 

Rescorla, Turner & Althoff, 2016).  

Det er konvergerende evidens for at søsken har noe forhøyet risiko for å utvikle ulike former 

for psykososiale vansker. Komparative studier finner at søsken til barn med kronisk 

helsetilstand har økt risiko for både internaliserende og eksternaliserende vansker 

sammenlignet med kontrollgruppe eller normgruppe (Long et al., 2018; Rossiter & Sharpe, 

2001; Vermaes et al., 2012). Den negative effekten ser ut til å være størst for internaliserende 

vansker (Rossiter & Sharpe, 2001; Vermaes et al., 2012). Flere studier finner også at søsken 

har mindre positive selvbeskrivelser, hvilket kan indikere at søsken er mindre resiliente 

sammenlignet med jevnaldrende barn (Vermaes et al., 2012). Søsken til barn med tilstander 

som er assosiert med tidlig død eller som krever daglig intrusiv behandling har høyere risiko 
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for psykososiale vansker enn søsken til barn med mindre alvorlige tilstander (Vermaes et al., 

2012). Studier av søsken til barn med kreft viser at omtrent én fjerdedel av søsken møter 

kriteriene for posttraumatisk stress-syndrom (Long et al., 2018). Søsken til barn med kreft har 

også dårligere skoleprestasjoner og mer fravær fra skolen sammenlignet med jevnaldrende 

(Long et al., 2018).  

Det er viktig å påpeke at kun noen få søsken utvikler psykososiale vansker, og at de fleste har 

en normal psykisk helse. En rekke studier av søsken til barn med kronisk helsetilstand har 

vektlagt variasjon, mestring og resiliens (Long et al., 2018; Seligman & Darling, 2007). En 

studie viste at mellom 20-30 % av søsken til barn med funksjonsnedsettelser hadde 

emosjonelle eller atferdsmessige vansker, mens majoriteten av søsken ikke hadde 

psykososiale vansker (Giallo, Gavidia-Payne, Minett & Kapoor, 2012). Stress kan også 

stimulere til gunstige mestringsmåter og styrke positive egenskaper (Rutter, 1987). Søsken 

forteller at det å vokse opp som søsken til et barn med en kronisk helsetilstand, kan være en 

kilde til verdifull læring (Tøssebro & Wendelborg, 2014). I en studie rapporterte foreldre at 

søsken til barn med kronisk helsetilstand var mer tolerante, tålmodige og modne 

sammenlignet med jevnaldrende barn (Mulroy, Robertson, Aiberti, Leonard & Bower, 2008). 

En studie fant også at søsken til barn med kronisk helsetilstand viste mer omsorg og mindre 

uvennlig atferd i søskenrelasjonen sammenlignet med barn som ikke hadde søsken med 

kronisk helsetilstand (Cuskelly & Gunn, 2003).  

På bakgrunn av forskningen om søskens psykososiale fungering, kan det hevdes at søsken 

som gruppe har økt risiko for å utvikle psykososiale vansker. I likhet med andre barn vil 

imidlertid søskens risiko for psykososiale vansker avhenge av en rekke andre forhold som 

virker inn på risiko og resiliens. Å ha et søsken med en kronisk helsetilstand kan være en 

risikofaktor, men betydningen av denne erfaringen avhenger av demografiske, individuelle, 

familierelaterte og sykdomsrelaterte variabler. Individuelle risikofaktorer hos søsken til barn 

med kronisk helsetilstand har blitt undersøkt, men resultatene er sprikende med hensyn til 

betydningen av variabler som kjønn, alder eller posisjon i søskenrekken for søskens 

psykososiale fungering (Long et al., 2018; Vermaes et al., 2012). Risikofaktorer i familien 

som kan ha betydning for søskens psykososiale fungering er mer hyppig rapportert. 

Eksempler på slike risikofaktorer i familien er lav sosioøkonomisk status, mangel på sosial 

støtte, at omsorgsgiver er aleneforsørger, mindre åpen familiekommunikasjon og psykiske 

helseplager hos foreldrene (Long et al., 2018; Meyer et al., 2011; Mulroy et al., 2008; 
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O’Brien et al., 2009). Denne studien retter fokus mot familiekommunikasjon og foreldres 

psykiske helse i familier hvor et barn har en kronisk helsetilstand. 

1.2.2 Familiefungering når et barn har en kronisk helsetilstand 

Flere studier har identifisert spesifikke familievariabler som ser ut til å virke inn på søskens 

risiko for psykososiale vansker. Lav sosioøkonomisk status har blitt identifisert som en sentral 

prediktor for psykososiale vansker hos søsken (Giallo & Gavidia-Payne, 2006). 

Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og psykososiale vansker hos søsken ser 

imidlertid ut til å være mediert av foreldrenes nivå av stress og kvaliteten i 

familiekommunikasjonen. Effektiv familiekommunikasjon er identifisert som en beskyttende 

faktor, mens høyt nivå av stress hos foreldrene er identifisert som en risikofaktor for søskens 

psykososiale fungering (Giallo & Gavidia-Payne, 2006). 

En studie av søsken til barn med ASF viste at søskens psykososiale vansker var assosiert med 

alvorlighetsgraden i symptomene til barnet med ASF (Meyer et al., 2011). Mer alvorlige 

symptomer hos barnets med ASF var positivt assosiert med psykososiale vansker hos søsken. 

Denne sammenhengen viste seg imidlertid å være mediert av i hvilken grad mor opplevde 

symptomer på depresjon. Meyer og medarbeidere (2011) foreslår at denne sammenhengen 

kan forklares ved at deprimerte mødre er mindre emosjonelt tilgjengelige og mindre 

oppmerksomme på barns behov. 

Enkelte studier indikerer at kvaliteten i familiekommunikasjonen kan være relatert til 

foreldres psykiske helse i familier hvor et barn har en kronisk helsetilstand. En 

litteraturgjennomgang fant at mindre stress hos foreldre til barn med kronisk helsetilstand var 

assosiert med bedre familiefungering, målt som positiv kommunikasjon og samhold (Cousino 

& Hazen, 2013). En annen studie av familier der et barn har astma, fant en sammenheng 

mellom depressive symptomer hos foreldrene og mindre varm og mer fiendtlig 

kommunikasjon fra omsorgspersonen under en samspillsobservasjon (Celano et al., 2008).  

Resultatene fra disse studiene understreker viktigheten av å undersøke familievariabler i 

forståelsen av søskens psykososiale fungering, og ikke bare se på det å være søsken i seg selv 

som en isolert faktor. Familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse er variabler som 

særlig peker seg ut som sentrale faktorer for søskens psykososiale fungering. Flere studier 

peker på en mulig sammenheng mellom familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse i 
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familier hvor et barn har en kronisk helsetilstand, og denne studien tar sikte på å undersøke 

denne sammenhengen nærmere. 

1.2.3 Teoretiske perspektiver på familiefungering når et barn 

har en kronisk helsetilstand 

Betydningen av familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse for søskens psykososiale 

fungering understøttes av systemteoretiske modeller (Bateson, 1972). I det følgende 

presenteres to modeller for familiefungering og søskens fungering ved kronisk sykdom som 

tar utgangspunkt i et systemisk rammeverk.  

En teoretisk modell for familiefungering ved kronisk sykdom: Family Systems-

Illness Model 

Family Systems-Illness Model er en teoretisk modell for hvordan familiesystemet påvirkes av 

å leve med kronisk sykdom (Rolland, 1999). Modellen beskriver tre dimensjoner som er 

sentrale for familiens fungering (se Figur 1). Den første dimensjonen er psykososiale aspekter 

ved sykdommen. Sykdommer er vanligvis klassifisert etter biologiske kriterier. Rolland 

(1999) argumenter for å heller klassifisere sykdom etter psykososiale aspekter som har 

betydning for individet og familien. Modellen vektlegger særlig at sykdom kan variere med 

hensyn til debut, forløp, utfall, funksjonstap og nivå av usikkerhet omkring forløpet. Den 

andre dimensjonen er samspillet mellom individets, familiens og sykdommens utvikling. 

Modellen vektlegger at sykdom har ulike faser, med overganger og endringer i krav. 

Sykdommen vil ha ulik innvirkning avhengig av hvilken livsfase familien eller individet 

befinner seg i, og vil påvirke hvordan familiemedlemmene håndterer de utviklingsmessige 

oppgavene de står overfor. Den tredje dimensjonen er familiens kultur og livssyn. Modellen 

vektlegger særlig at familiens antagelser om helse og sykdom er viktige for hvordan de 

håndterer sykdommen. En viktig utviklingsmessig oppgave for familien er å skape en mening 

av sykdomserfaringen som gir en følelse av mestring. Modellen trekker også frem 

familiekommunikasjon som et sentralt aspekt ved families fungering som kan påvirkes av å 

ha et familiemedlem med en kronisk sykdom. Rolland (1999) trekker frem alderstilpasset 

åpen kommunikasjon med søsken om helsetilstanden som en viktig prediktor for søskens 

psykososiale fungering. Det er viktig å undersøke empirisk hvordan kronisk sykdom påvirker 

familiefungering. Studien som presenteres her fokuserer særlig på å undersøke hvordan 
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kronisk sykdom hos et barn i familien påvirker familiekommunikasjon og foreldres psykiske 

helse. 

 

Figur 1: Forfatterens egen oversettelse av Family Systems-Illness Model (Rolland, 1999). 

En empirisk modell for søskens fungering i familier hvor et barn har en 

autismespektrumforstyrrelse  

Tudor, Rankin og Lerner (2018) har presentert en empirisk modell for søskens fungering i 

familier hvor et barn har en ASF. Med utgangpunkt i en diagnoseovergripende tilnærming til 

kroniske helsetilstander kan det tenkes at denne modellen også er overførbar til familier hvor 

et barn har en annen kronisk helsetilstand enn ASF. Eksisterende litteratur har blant annet 

vektlagt depresjon hos mor og fungeringen til barnet med ASF som sentrale prediktorer for 

søskens psykososiale fungering (Goodman et al., 2011; Meyer et al., 2011). Modellen tar 

derfor utgangspunkt i disse to variablene som sentrale risiko- og resiliensfaktorer for søskens 

fungering. Modellen ble undersøkt empirisk i en studie av 239 familier hvor et barn har en 

ASF, der mødre rapporterte ulike familievariabler og psykososial fungering hos friske søsken 

(Tudor et al., 2018). Resultater fra studien fant støtte for at tre komponenter er sentrale for 

søskens fungering; fungeringen til barnet med ASF, mors fungering og familiefungering. 

Symptomnivå og atferdsvansker til barnet med ASF predikerte søskens fungering via sentrale 

aspekter ved familiefungeringen, som søskenrelasjonen, ulik fordelt oppmerksomhet fra 

foreldre og mors psykiske helse. Overordnet indikerer modellen at hovedeffekter på søskens 
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kultur og 

livssyn
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9 

 

psykososiale fungering går via mors psykiske helse (Tudor et al., 2018). Mors psykiske helse 

kan være en sentral variabel som er viktig for å identifisere søsken med høy risiko for å 

utvikle emosjonelle, atferdsmessige eller sosiale vansker.  

Tudor og medarbeidere (2018) trekker frem at mangel på kontrollgruppe var en begrensning 

ved studien. En kontrollgruppe med familier med friske barn ville gjort det mulig å trekke 

slutninger om hvilke familiemønstre som er spesifikke for familier hvor et barn har en kronisk 

helsetilstand og hvilke som ikke er det. En annen begrensning ved studien til Tudor og 

medarbeidere (2018) er at den ikke inkluderte mål på fedres psykiske helse. Studien som 

presenteres her undersøker både mødre og fedres psykiske helse i familier hvor et barn har en 

kronisk helsetilstand. 

1.3 Studiens fokusområder 

Jeg vil nå se nærmere på de to familievariablene som undersøkes i denne studien, nemlig 

familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse. 

1.3.1 Familiekommunikasjon 

Systemisk teori vektlegger at kommunikasjon både skaper og opprettholder familiesystemet. 

Gjennom sosial interaksjon etableres og oppholdes roller og relasjoner mellom 

familiemedlemmene (Bateson, 1972). Familiekommunikasjon er derfor viktig for familiens 

fungering som system, og for tilpasningen til de individuelle familiemedlemmene. God 

kommunikasjon gjør at familien mer effektivt kan håndtere problemer og konflikter som 

oppstår. Kommunikasjonsmønstre kan undersøkes langs mange dimensjoner, som tydelighet, 

direkthet, sammenheng, hvem som snakker til hvem, mengden verbal og ikke-verbal 

kommunikasjon, hvem som initierer og hvem som lukker samtalen. Mange 

kommunikasjonsmønstre kan være effektive og beskyttende for familier, mens andre 

kommunikasjonsmønstre kan utgjøre en risikofaktor for familien og for de enkelte 

familiemedlemmene (Patterson, 2002). Denne studien undersøker foreldre-barn-

kommunikasjon langs dimensjonen åpenhet. 

Foreldre-barn-kommunikasjon har særlig vist seg å være viktig for barns psykososiale 

fungering. En studie som undersøkte sammenhengen mellom familiekommunikasjon og 

psykososial fungering hos ungdom, fant at ungdoms opplevelse av åpenhet og problemer i 
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kommunikasjonen med sine foreldre var assosiert med ungdommens selvfølelse, mestring og 

emosjonelle velvære (Jackson, Bijstra, Oostra & Bosma, 1998). Ungdommer som opplevde 

mindre problemer og mer åpenhet i familiekommunikasjonen, rapporterte bedre psykososial 

fungering, i tillegg til mer tilfredshet med familiefungeringen og færre konflikter med 

foreldrene (Jackson et al., 1998). Familiekommunikasjon er derfor viktig, både for familien 

som system og for fungeringen til de enkelte familiemedlemmene. 

1.3.2 Familiekommunikasjon når et barn har en kronisk 

helsetilstand 

Flere studier indikerer at kommunikasjonen i familier hvor et barn har en kronisk helsetilstand 

er kjennetegnet av utfordringer. En metaanalyse inkluderte studier som sammenlignet 

kvaliteten i observert familiekommunikasjon i familier hvor barn hadde ulike kroniske 

helsetilstander med familier som hadde friske barn (Murphy, Murray & Compas, 2017). 

Resultater fra metaanalysen viste at kommunikasjonen i familier hvor et barn hadde en 

kronisk helsetilstand var kjennetegnet av mindre varme og struktur, samt høyere grad av 

fiendtlighet og tilbaketrekning sammenlignet med familier med friske barn. 

Familiekommunikasjonen ble altså vurdert som mer negativ i familier hvor et barn hadde en 

kronisk helsetilstand (Murphy et al., 2017).  

Flere studier har spesifikt undersøkt hvordan familier snakker sammen om ulike aspekter ved 

å ha et barn i familien med en kronisk helsetilstand. En kvalitativ metasyntese så på studier 

som undersøkte kommunikasjonen mellom foreldre og friske søsken, samt mellom foreldre og 

barn som var affisert av genetiske og arvelige sykdommer (Metcalfe et al., 2008). Metcalfe og 

medarbeidere (2008) identifiserte tre faktorer som spesielt viktige for å støtte søskens 

mestring når foreldre snakket med søsken om helsetilstanden; gi informasjon, undersøke 

barnets forståelse og forklare og håndtere de følelsene som vekkes i barnet (Metcalfe et al., 

2008). Metasyntesen viste imidlertid at foreldre ikke alltid anerkjente søskens behov for 

informasjon. Mange foreldre følte seg usikre på hvordan de skulle snakke med søsken om 

diagnosen, og unngikk å snakke om aspekter ved barnets helsetilstand som kunne vekke 

negative følelser hos dem selv eller søsken (Metcalfe et al., 2008). I familier hvor 

kommunikasjonen var mer åpen, rapporterte foreldrene at søsken var mer emosjonelt og 

psykologisk resiliente (Metcalfe et al., 2008).  
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I tråd med Metcalfe og medarbeideres (2008) metaanalyse viste en kvalitativ studie at søskens 

behov for informasjon og støtte ofte ble oversett av foreldre og helsepersonell (Plumridge, 

Metcalfe, Coad & Gill, 2011). Studien baserte seg på intervju med foreldre, søsken og barn 

med genetiske og arvelige sykdommer. Søsken rapporterte at de i større grad ønsket å bli 

inkludert i samtaler som omhandlet barnets helsetilstand (Plumridge et al., 2011). Søsken 

rapporterte også at de foretrakk å få informasjon om den genetiske tilstanden i tidlig alder og 

gradvis lære mer etter hvert som de ble eldre. I den samme studien rapporterte foreldre at de 

opplevde det vanskelig å snakke med søsken om barnets helsetilstand og at de ønsket seg 

veiledning fra helsepersonell i hvordan gi informasjon tilpasset barnets utviklingsnivå. Når 

søsken ble informert og inkludert i samtaler som omhandlet helsetilstanden, fikk de en bedre 

forståelse av hvilke implikasjoner helsetilstanden hadde for dem som søsken og for familien 

(Plumridge et al., 2011). 

En norsk studie undersøkte søskens misforståelser og usikkerhet knyttet til diagnosen i 

familier hvor et barn hadde en sjelden diagnose (Vatne, Helmen, Bahr, Kanavin & Nyhus, 

2015). Studien undersøkte søskens påstander om diagnosen som ble uttrykt i gruppesamtaler 

med andre søsken. Utvalget inkluderte søsken mellom 6 og 17 år. Forfatterne fant at omtrent 

16 % av søskens utsagn om diagnosen inneholdt misforståelser eller usikkerhet. 

Misforståelser var ofte et resultat av begrenset tilgang på informasjon, generalisering av 

lekmannsforestillinger eller vansker med å forstå abstrakte begreper. Misforståelser eller 

usikkerhet var ikke relatert til søskens alder eller til barnets diagnose. Flere av barna i studien 

rapporterte at de manglet informasjon om diagnosen fra voksne. Vatne og medarbeidere 

(2015) foreslår at manglende kommunikasjon mellom foreldre og søsken kan være en av 

årsakene til søskens misforståelser og usikkerhet. Når foreldre ikke gir en forklaring, lager 

søsken ofte sine egne forklaringer. Vatne og medarbeidere (2015) vektlegger at det kan være 

særlige utfordringer ved å kommunisere om sjeldne diagnoser. Tidligere studier har imidlertid 

funnet at søsken til barn med mindre sjeldne diagnoser, også kan få mangelfull informasjon, 

som fører til misforståelser og forvirring (Metcalfe et al., 2008; Plumridge et al., 2011). 

Videre indikerer flere studier at søsken til barn med kronisk helsetilstand opplever negative 

følelser som de ikke deler med sine foreldrene. Søsken rapporterer at de kan kjenne på 

skyldfølelse, frykt, sinne og sjalusi, men at disse følelsene ofte ikke blir snakket om i familien 

(Metcalfe et al., 2008). En studie basert på intervjuer med søsken til barn med den kroniske 

genetiske sykdommen Fanconis anemi fant at søskens emosjonelle erfaringer blant annet var 
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preget av bekymring, sjalusi og sinne overfor barnet med kronisk helsetilstand. De fant også 

at søsken kunne føle seg ensomme eller oversett av foreldrene og kunne kjenne på frustrasjon 

over at barnets helsetilstand begrenset familiens aktiviteter (Hutson & Alter, 2007). En annen 

studie indikerer at foreldre til barn med kronisk helsetilstand ofte unngår å snakke med søsken 

om negative følelser selv om de er klar over at søsken har disse følelsene (Metcalfe et al., 

2008). Søsken kan legge lokk på egne følelser og behov, og foreldre kan komme til å overse 

søskens behov, da de har nok med å møte behovene til barnet med kronisk helsetilstand 

(Plumridge et al., 2011).  

 

I løpet av de siste tiårene ser det ut til at foreldre snakker mer åpent og ærlig med barn om 

genetiske og arvelige tilstander i familien (Metcalfe et al., 2008). Noen foreldre rapporterer at 

de forsøker å fremme åpenhet i kommunikasjon med søsken, og at de opplever at åpen 

kommunikasjon hjelper familien med å gi hverandre støtte og omsorg, samt håndtere 

konflikter som oppstår. Det er imidlertid stor variasjon knyttet til hvorvidt søsken inkluderes i 

samtaler med sine foreldre og i hvilken grad de oppfordres til å snakke åpent om egne 

emosjonelle opplevelser. Mange foreldre og søsken rapporterer at de strever med å 

opprettholde en åpen familiekommunikasjon (Metcalfe et al., 2008; Plumridge et al., 2011). 

På tross av vanskene disse familiene opplever, rapporterer foreldre at de får begrenset støtte 

fra helsepersonell til å kommunisere og mestre utfordrende situasjoner. Få søsken snakker 

med eller søker støtte fra utvidet familie eller jevnaldrende (Plumridge et al., 2011). Dette 

indikerer at dersom foreldre ikke tar initiativ til å snakke med søsken kan de ende opp med å 

føle seg alene med å håndtere sine følelser og bekymringer.  

Studier av familiekommunikasjon i familier hvor et barn har en kronisk helsetilstand har ofte 

hatt deskriptive design. Det mangler særlig komparative studier av familier med og uten barn 

med kronisk helsetilstand, som undersøker forskjeller i familiekommunikasjon langs 

dimensjonen åpenhet. Det er derfor ikke mulig å konkludere om hvorvidt kommunikasjonen i 

familier hvor et barn har en kronisk helsetilstand er mindre åpen sammenlignet med familier 

med friske barn. Den foreliggende studien forsøker å svare på dette spørsmålet ved å 

sammenligne rapportert grad av åpenhet i kommunikasjonen i familier hvor et barn har en 

kronisk helsetilstand med familier hvor det er friske barn. 
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1.3.3 Psykisk helse hos foreldre til barn med kronisk 

helsetilstand 

En rekke studier har undersøkt hvordan det å ha et barn med en kronisk helsetilstand påvirker 

foreldres psykiske helse. Flere studier finner at foreldre til barn med kronisk helsetilstand har 

høyere nivå av stress sammenlignet med foreldre til friske barn (Ekas, Whitman & Shivers, 

2009; Estes et al., 2013; Manning, Wainwright & Bennett, 2011). En litteraturgjennomgang 

og metaanalyse av komparative studier indikerer at foreldre til barn med kronisk helsetilstand 

opplever mer stress relatert til foreldrerollen sammenlignet med foreldre til friske barn 

(Cousino & Hazen, 2013). Dette funnet er konsistent på tvers av diagnosegrupper, hvilket 

indikerer at det er felles erfaringer forbundet med å være foreldre til barn med en kronisk 

helsetilstand som utløser stress. Høyere nivå av stress hos foreldre var assosiert med mer 

ansvar i forbindelse med behandling og oppfølging av barnets tilstand. Stress hos foreldre var, 

interessant nok, ikke assosiert med sykdommens varighet eller alvorlighetsgrad, på tvers av 

diagnoser (Cousino & Hazen, 2013). 

Foreldre rapporterer at stress ofte er et resultat av utfordringer knyttet til tilgang til helse- og 

omsorgstjenester, koordinering av omsorgsoppgaver i familien og økonomiske bekymringer 

(Houser, McCarthy, Lawer & Mandell, 2014; Resch et al., 2010). Foreldre rapporterer også 

høyere nivå av stress når barnet strever med utfordrende eller dysregulert atferd (Estes et al., 

2013; Macias, Saylor, Haire & Bell, 2007). Longitudinelle studier indikerer at det er en 

gjensidig sammenheng mellom foreldres stress og barnets atferdsvansker. En studie som 

fulgte familier over 6 år viste at når barnets atferdsvansker økte, økte også foreldrenes 

stressnivå, og at dette igjen bidro til en større økning i barnets utfordrende atferd (Neece, 

Green & Baker, 2012).  

Flere studier har funnet at foreldre til barn som har kronisk helsetilstand har et høyere 

symptomnivå ved rapportering av angst og depresjon sammenlignet med foreldre til friske 

barn (Easter et al., 2015; Olsson & Hwang, 2001). Det finnes også evidens for at foreldre til 

barn med kronisk helsetilstand rapporterer lavere livskvalitet sammenlignet med foreldre til 

friske barn (Hatzmann, Heymans, Ferrer-i-Carbonell, van Praag & Grootenhuis, 2008; 

Jackson, Wegner & Turnbull, 2010). En nasjonal spørreundersøkelse gjennomført i USA fant 

at mødre til barn med ASF rapporterte mer psykiske helseplager sammenlignet med mødre til 

friske barn, også etter det ble kontrollert for barnets sosiale ferdigheter og demografiske 

variabler (Montes & Halterman, 2007). En annen studie fant at mødre til barn med forsinket 
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kognitiv utvikling rapporterte høyere nivå av depressive symptomer sammenlignet med 

mødre som hadde friske barn (Cheng et al., 2015). 

Forskningen på psykisk helse hos foreldre til barn med kronisk helsetilstand har hovedsakelig 

fokusert på mødre (Giallo et al., 2015). Studier som inkluderer både mødre og fedre viser at 

mødre til barn med kronisk helsetilstand i større grad opplever psykiske helseutfordringer 

sammenlignet med fedre (Emerson & Llewellyn, 2008; Olsson & Hwang, 2001, 2008). En 

australsk studie som sammenlignet psykisk helse hos et utvalg fedre og mødre til barn med 

kronisk helsetilstand med normer, viste at fedre rapporterte signifikant mer symptomer på 

depresjon og stress sammenlignet med australske normer, og omtrent 6-8 % rapporterte 

symptomer som ble vurdert som alvorlige eller svært alvorlige (Giallo et al., 2015). 

Sammenligning av mødre og fedre viste imidlertid at mødre opplevde signifikant mer 

symptomer på depresjon, angst og stress (Giallo et al., 2015).  

Det har blitt foreslått at mødre har høyere risiko for å utvikle psykiske helseplager fordi de tar 

på seg flere omsorgsoppgaver enn fedre (Olsson & Hwang, 2001). Forskningen på fedres 

psykiske helse har imidlertid vært begrenset og det er derfor vanskelig å si noe sikkert om 

årsaken til kjønnsforskjellene. Kvinner i normalpopulasjonen har en tendens til å rapportere 

mer somatiske og psykiske helseplager, samt lavere livskvalitet sammenlignet med menn 

(Ihlebæk, Eriksen & Ursin, 2004; Michelson, Bolund, Nilsson & Brandberg, 2000). Mødre til 

barn med kronisk helsetilstand kan derfor representere en særlig sårbar gruppe. Det har blitt 

etterlyst flere studier som undersøker mulige forskjeller i psykisk helse hos mødre og fedre til 

barn med kronisk helsetilstand (Giallo et al., 2015; Olsson & Hwang, 2001). Studien som 

presenteres her svarer på denne etterlysningen ved å sammenligne psykisk helse hos mødre og 

fedre til barn med kronisk helsetilstand. 

Det er viktig å påpeke at hovedvekten av studiene som refereres til her er gjennomført i USA 

(f.eks. Cheng et al., 2015; Ekas et al., 2009; Estes et al., 2013; Manning et al., 2011; Montes 

& Halterman, 2007). Disse funnene er ikke nødvendigvis overførbare til en norsk kontekst, da 

andre velferdsordninger og familiestrukturer kan ha betydning for mødres og fedres psykiske 

helse. Det har blitt fremhevet at den skandinaviske velferdsmodellen skiller seg fra andre land 

ved at staten i større grad tar ansvar for flere av familiens tradisjonelle omsorgsoppgaver 

(Esping-Andersen, Gallie, Hemerijck & Myles, 2002; Tøssebro & Wendelborg, 2014). Slike 

sosiokulturelle forhold kan tenkes å virke inn på psykisk helse hos foreldre til barn med 
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kronisk helsetilstand. Studien som presenteres her vil undersøke om funn fra tidligere studier 

som angår psykisk helse hos foreldre til barn med kronisk helsetilstand kan være gjeldende i 

en norsk kontekst.  

1.4 Oppsummering av teori og empiri 

Oppsummert finnes det belegg for at søsken til barn med kronisk helsetilstand er en gruppe 

som har noe økt risiko for psykososiale vansker (Long et al., 2018; Vermaes et al., 2012). 

Betydningen av familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse for søskens psykososiale 

fungering understøttes av empiri og systemteoretiske modeller (f.eks. Giallo & Gavidia-

Payne, 2006; Metcalfe et al., 2008; Rolland, 1999; Tudor et al., 2018). 

Familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse i familier hvor et barn har en kronisk 

helsetilstand ser ut til å skille seg fra familier hvor det kun er friske barn (Cousino & Hazen, 

2013; Easter et al., 2015; Metcalfe et al., 2008; Murphy et al., 2017). Det har også blitt 

identifisert en mulig sammenheng mellom foreldres psykiske helse og familiekommunikasjon 

i familier hvor et barn har en kronisk helsetilstand (Celano et al., 2008; Cousino & Hazen, 

2013).  

På bakgrunn av dette har studien som presenteres her som formål å sammenligne søskens 

opplevelse av familiekommunikasjon og foreldres selvrapporterte psykiske helse i familier 

med og uten barn med kronisk helsetilstand. Studien har også som formål å undersøke 

hvorvidt det er en samvariasjon innad i familien, mellom barns vurdering av 

familiekommunikasjon og foreldres selvrapportering av psykisk helse i de to gruppene. 

1.5 Problemstillinger og hypoteser 

Studien som presenteres her har tre hovedproblemstillinger.  

Problemstilling 1. Er det en forskjell i hvordan friske søsken rapporterer kvaliteten i 

familiekommunikasjonen i familier hvor et barn har en kronisk helsetilstand 

sammenlignet med kontroller? 

Hypotese: På bakgrunn av tidligere studier som har funnet støtte for at kommunikasjonen er 

preget av utfordringer med hensyn til åpenhet i familier hvor et barn har en kronisk 

helsetilstand (Metcalfe et al., 2008; Murphy et al., 2017; Plumridge et al., 2011), antas det at 
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søsken til barn med kronisk helsetilstand rapporterer mindre åpenhet i 

familiekommunikasjonen sammenlignet med søsken i familier med friske barn. 

Problemstilling 2. Er det en forskjell i selvrapportert psykisk helse hos foreldre til barn 

med kronisk helsetilstand sammenlignet med kontroller? 

Hypotese: På bakgrunn av tidligere studier som har funnet støtte for at foreldre til barn med 

kronisk helsetilstand rapporterer flere psykiske helseplager (Cousino & Hazen, 2013; Easter 

et al., 2015; Giallo et al., 2015; Olsson & Hwang, 2001), antas det at foreldre til barn med 

kronisk helsetilstand rapporterer høyere symptomnivå på stress, angst og depresjon 

sammenlignet med foreldre til friske barn. På bakgrunn av studier som har funnet støtte for at 

mødre til barn med kronisk helsetilstand rapporterer mer stress, angst og depresjon 

sammenlignet med fedre (Emerson & Llewellyn, 2008; Giallo et al., 2015; Olsson & Hwang, 

2001, 2008), antas det at mødre til barn med kronisk helsetilstand rapporterer høyere psykisk 

symptombelastning sammenlignet med fedre. 

Problemstilling 3. Er det en sammenheng mellom barns opplevelse av 

familiekommunikasjon og foreldres selvrapporterte psykiske helse? 

Hypotese: På bakgrunn av enkelte studier som har funnet en sammenheng mellom 

familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse i familier hvor et barn har en kronisk 

helsetilstand (Celano et al., 2008; Cousino & Hazen, 2013), antas det at det er en 

sammenheng mellom søskens vurdering av åpenhet i familiekommunikasjonen og foreldres 

rapportering av symptomer på stress, angst og depresjon. Det antas at denne sammenhengen 

også er til stede i familier hvor det kun er friske barn.  
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2 Metode 

2.1 Utvalg 

Utvalget i denne studien består av to ulike grupper som heretter omtales som søskengruppen 

og kontrollgruppen. Søskengruppen består av friske søsken (n = 106), fedre (n = 101) og 

mødre (n = 99) i familier hvor ett eller flere barn har en kronisk helsetilstand. 

Kontrollgruppen består av barn (n = 42), fedre (n = 42) og mødre (n = 42) i familier med 

friske barn. De som ble rekruttert til søskengruppen var friske søsken i alderen 8-16 år og 

deres foreldre. Inklusjonskriteriene var at familien hadde minst ett barn med en kronisk 

helsetilstand og minst ett barn uten kronisk helsetilstand. De som ble rekruttert til 

kontrollgruppen var barn i alderen 8-16 år som hadde friske søsken og deres foreldre. To 

familier i kontrollgruppen ble ekskludert fra analysene, da innledende analyser viste at barna i 

disse to familiene ikke hadde søsken.  

Diagnosene til barna med kronisk helsetilstand inkluderte sjeldne diagnoser, ASF, medfødt 

hjertefeil, Downs syndrom og cerebral parese. Se Tabell 1 for oversikt over fordelingen av 

diagnoser til barna med kronisk helsetilstand i søskengruppen. 

Tabell 1: Fordeling av diagnoser til barna med kronisk helsetilstand i søskengruppen 

Diagnose  Fordeling (n = 106) 

Sjelden diagnose 52.5 % 

Autismespektrumforstyrrelse 25.3 % 

Medfødt hjertefeil 12.1 % 

Downs syndrom  7.1 % 

Cerebral parese 3.0 % 

2.2 Prosedyre og rekruttering 

Denne studien baserer seg på data som er innhentet gjennom Søskenprosjektet. 

Datainnsamlingen omfattet flere variabler enn de som er undersøkt i denne studien. Data som 

ble samlet inn fra søskengruppen var demografiske variabler, sykdomsvariabler, opplevd 

foreldre-barn-kommunikasjon, opplevd foreldre-barn relasjon, søskens diagnosekunnskap og 
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deres psykiske helse og foreldres psykiske helse. De samme dataene ble innhentet fra 

kontrollgruppen, med unntak av sykdomsvariabler og diagnosekunnskap.  

Rekruttering av deltakere til denne studien foregikk i to perioder. Deltakerne i søskengruppen 

ble rekruttert i perioden 2014-2016, mens deltakerne til kontrollgruppen ble rekruttert høsten 

2017. Deltakerne i søskengruppen ble rekruttert gjennom brukerkurs eller samlinger arrangert 

ved Frambu, NevSom eller ved en av de nasjonale brukerorganisasjonene. I forkant av kurset 

eller samlingen mottok familien et brev med informasjon og invitasjon om å delta i studien. 

Det ble sendt ut spørreskjemaer omtrent én uke før oppstart av kurset. Familier som ønsket å 

delta i studien returnerte informert samtykke og utfylte spørreskjema før oppstart av kurset. 

Deltakere i kontrollgruppen ble rekruttert gjennom foreldremøter på skoler i Oslo. På 

foreldremøtene ble det gitt muntlig informasjon til foreldrene som var til stede og det ble vist 

en informasjonsfilm om forskningsprosjektet. Deretter ble det delt ut et informasjonsskriv, 

aktuelle spørreskjema og samtykkeerklæring til de familiene som ønsket å delta. Deltakerne 

returnerte informert samtykke og utfylte spørreskjema til Frambu.  

Både deltakerne i søskengruppen og kontrollgruppen mottok et informasjonsskriv om 

forskningsprosjektets bakgrunn og hensikt. Informasjonsskrivet inneholdt informasjon til 

foreldrene, samt alderstilpasset informasjon til barnet. Det ble også gitt informasjon om at 

deltakelse i studien var frivillig og at de når som helst kunne trekke seg uten å måtte oppgi 

grunn. Responsraten var 53.8 % for søskengruppen og 15.9 % for kontrollgruppen. 

2.3 Kartleggingsverktøy 

2.3.1 Kartleggingsskjema for demografiske variabler 

Spørreskjemaet om demografiske variabler inkluderte blant annet spørsmål om foreldrenes 

alder, utdanningsnivå, sivilstatus, antall barn i familien og familiens økonomi. Spørreskjemaet 

omfatter også informasjon om barnets alder, kjønn, plass i søskenrekken og bosituasjon. 

Demografiske variabler ble rapportert av foreldrene. Se Vedlegg 1 for kartleggingsskjema for 

demografiske variabler. 
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2.3.2 Mål på familiekommunikasjon  

Parent-Child Communication Scale (PCCS) ble benyttet for å måle barnets opplevelse av 

familiekommunikasjon. PCCS måler barnets opplevde grad av åpenhet i foreldre-barn-

kommunikasjonen. Barnet blir bedt om å vurdere i hvilken grad han eller hun opplever å 

kunne snakke åpent med omsorgsgiver, og i hvilken grad barnet opplever at omsorgsgiver er 

tilgjengelig for å snakke. PCCS ble utarbeidet med utgangspunkt i Revised Parent-Adolescent 

Communication Form som ble benyttet i Pittsburgh Youth Study (Loeber, Farrington, 

Stouthamer-Loeber & Van Kammen, 1998; McCarty & McMahon, 2003). PCCS ble oversatt 

til norsk av prosjektgruppen. Den norske versjonen ble oversatt tilbake til engelsk, og 

tilbakeoversettelsen ble godkjent av forfatterne av måleinstrumentet.  

PCCS består av 10 ledd som skåres på en 5-punktskala fra 1 (nesten aldri) til 5 (nesten alltid), 

slik at høyere skårer indikerer at barnet opplever mer åpenhet i kommunikasjonen. Ledd 6, 4 

og 9 reverseres. Barnet fylte ut to versjoner av spørreskjemaet; ett om kommunikasjon med 

mor og ett om kommunikasjon med far. De to skalaene omtales heretter som kommunikasjon 

med mor og kommunikasjon med far. Ledd 4 og 9 ble ikke inkludert i analysene, da tidligere 

studier har vist at disse har lav intern konsistens med skalaen (Offrey & Rinaldi, 2017). Dette 

var også tilfelle i utvalget for denne studien. De åtte resterende leddene ble benyttet for å 

estimere en totalskåre for barnets vurdering av kommunikasjon med mor eller far. 

Det er rapportert respektabel reliabilitet (DeVellis, 2017) for selvrapporteringsskjemaet for 

barn på PCCS (McCarty & McMahon, 2003; Pek, 2006). For utvalget i den foreliggende 

studien hadde skalaen kommunikasjon med mor god reliabilitet (DeVellis, 2017) i 

søskengruppen (α = .80) og i kontrollgruppen (α = .79). Skalaen kommunikasjon med far 

hadde også god reliabilitet i søskengruppen (α = .82) og i kontrollgruppen (α = .71). Se 

Vedlegg 2 og Vedlegg 3 for PCCS. 

2.3.3 Mål på foreldres psykiske helse 

Depression Anxiety Stress Scales 21 Items (DASS-21) ble benyttet for å måle foreldrenes 

opplevde psykiske helse. DASS-21 måler symptomer på stress, angst og depresjon. DASS-21 

er en kortversjon av Lovibonds og Lovibonds (1995) selvrapporteringsskjema Depression 

Anxiety Stress Scales (DASS), som består av 42 ledd. Det ble benyttet en norsk versjon av 
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DASS-21, som tidligere har blitt benyttet i en norsk studie av barn med angstlidelser 

(Wergeland et al., 2014). 

DASS-21 består av 21 ledd som skåres på en 4-punktskala fra 0 (nesten aldri) til 3 (nesten 

alltid), der høyere skåre indikerer at informanten opplever høyere symptombelastning. DASS-

21 består av tre subskalaer; Angst, Depresjon og Stress. Det er syv ledd i hver av de tre 

subskalaene og de skåres individuelt ved å summere de relevante leddene. Det estimeres også 

en totalskåre som måler gjennomsnittet av psykiske symptomer. Denne skalaen inkluderer 

alle 21 leddene i de tre subskalaene, og omtales heretter som DASS total.  

Det er rapportert respektabel til svært god reliabilitet for samtlige skalaer på DASS-21 (Henry 

& Crawford, 2005; Osman et al., 2012). For utvalget i den foreliggende studien hadde DASS 

total god reliabilitet hos både mødre (α = .89) og fedre (α = .91) i søskengruppen. DASS total 

hadde også god reliabilitet i kontrollgruppen, hos både mødre (α = .88) og fedre (α = .84). 

Subskalaen Stress hadde også svært god reliabilitet hos mødre (α = .84) og fedre (α = .84) i 

søskengruppen, samt respektabel til svært god reliabilitet hos mødre (α = .86) og fedre (α = 

.73) i kontrollgruppen. Subskalaen Angst viste imidlertid ikke akseptabel reliabilitet for 

mødrene i kontrollgruppen (α = .48) og for fedrene i søskengruppen (α = .58). Subskalaen 

Depresjon viste ikke akseptabel reliabilitet for fedrene i kontrollgruppen (α = .54). 

Subskalaene Angst og Depresjon ble derfor ikke inkludert i videre analyser. Se Vedlegg 4 og 

Vedlegg 5 for DASS-21. 

2.4 Analyser 

Innledningsvis ble det vurdert om datasettet møtte forutsetningene for de aktuelle statistiske 

analysene. Parametriske tester forutsetter en antagelse om at dataene er trukket fra en 

normalfordelt populasjon. For å undersøke antagelsen om normalitet ble skårenes distribusjon 

inspisert visuelt i histogram. Visuell inspeksjon viste tilnærmet normalfordelte skårer for 

PCCS i begge grupper, mens skårene for DASS-21 i større grad var positivt skjevfordelte. 

Skjevfordelte skårer på DASS-21 kan imidlertid forklares av egenskaper ved variablene som 

måles. Kliniske mål, som symptomer på angst og depresjon vil ofte være positivt 

skjevfordelte i ikke-kliniske populasjoner, da det kan forventes relativt lavt nivå av slike 

symptomer (Pallant, 2010).  
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Ettersom visuell inspeksjon viste at skårene på DASS-21 var noe skjevfordelte ble mål på 

skjevhet og kurtose benyttet for å vurdere om antagelsen om normalitet var brutt. En perfekt 

normalfordelt distribusjon vil gi en verdi lik 0 for skjevhet og kurtose (Pallant, 2010). Et 

datasett kan likevel møte antagelsen om normalitet dersom skårene ikke er alvorlig 

skjevfordelte (Kline, 2016). Ifølge Kline (2016) kan verdier > 3.0 for skjevhet og verdier > 

10.0 for kurtose indikere et brudd på antagelsen om normalitet. Ingen variabler i det 

foreliggende datasettet hadde skjevhet ≥ 3.0 eller kurtose ≥ 10.0. Det ble derfor vurdert at 

datasettet møter forutsetningene for de aktuelle statistiske analysene.  

Visuell inspeksjon av skårens fordeling ble benyttet for å identifisere eventuelle uteliggere 

som kunne påvirke skårenes distribusjon. Samtlige uteliggere i datasettet ble vurdert som 

reelle skårer og ble derfor beholdt i videre analyser.  

I de innledende analysene ble t-test for uavhengige utvalg, Chi square-test og Fishers exact 

test benyttet for å undersøke om det var signifikante forskjeller mellom søskengruppen og 

kontrollgruppen i rapportering av demografiske variabler. Standard multippel 

regresjonsanalyse ble deretter benyttet for å undersøke om de demografiske variablene som 

var signifikant forskjellig fordelt i de to gruppene kunne forklare noe av variansen i skårene 

på barnets rapportering av kommunikasjon med foreldre på PCCS og foreldres rapportering 

av psykisk helse på DASS-21. 

T-test for uavhengige utvalg ble benyttet for å undersøke om det var signifikante forskjeller 

mellom søskengruppen og kontrollgruppen i rapportering på PCCS og DASS-21, samt 

forskjeller mellom mødre og fedre i rapportering på DASS-21. Videre ble Cohens d benyttet 

for å beregne effektstørrelser. Cohens d ble estimert ved å beregne forskjellen mellom 

gjennomsnittet i gruppene, og deretter dividere resultatet på de to gruppenes samlede 

standardavvik (d = (M2 - M1) / pooled SD). Tolkningene av Cohens d som ble benyttet i 

denne oppgaven var; d = .20 liten, d = .50 medium, og d = .80. stor effekt (Cohen & 

Steinberg, 1992). Cohens d indikerer forskjellen mellom to grupper målt i 

standardavvikenheter, og estimerer både styrken og retningen på forskjellen mellom de to 

gruppene (Pallant, 2010). 

Bivariate korrelasjonsanalyser ble benyttet for å undersøke sammenhengen mellom barnets 

skårer på PCCS og foreldrenes skårer på DASS-21. Dette ble gjort for å undersøke om det var 

en sammenheng mellom barnets rapportering av familiekommunikasjon og foreldrenes 
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selvrapporterte psykiske helse. Pearsons r korrelasjonskoeffisient ble benyttet for å undersøke 

sammenhenger mellom variablene. Tolkninger av Pearsons r som er benyttet i denne 

oppgaven er; r mellom .10 og .29 er svak, r mellom .30 og .49 er moderat, og r mellom .50 og 

1. er sterk (Cohen & Steinberg, 1992). 

Dataene ble analysert ved bruk av IBM SPSS, versjon 25.0.  

2.5 Etikk 

Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(REK) i Sør-Øst-Norge (prosjektnummer 2013/2118). Deltakelse i studien var frivillig, og det 

ble innhentet informert samtykke fra samtlige foreldre som deltok. Det ble informert om at 

deres samtykke kunne trekkes tilbake senere dersom det var ønskelig. Familiene fikk 

prosjektgruppens kontaktinformasjon, og tilbud om å ta kontakt dersom de hadde spørsmål i 

etterkant av studien. Ingen henvendte seg. Til deltakerne i søskengruppen ble det også gitt 

informasjon om at de ikke ville miste tilbud fra Frambu eller brukerorganisasjoner dersom de 

avslo deltakelse eller om de senere skulle ønske å trekke seg fra studien.   
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3 Resultater 

T-test for uavhengige utvalg, Chi square-test og Fishers exact test ble benyttet for å undersøke 

om det var forskjeller mellom søskengruppen og kontrollgruppen i rapportering av 

demografiske variabler. Analysene viste ingen signifikant forskjell mellom barnas alder i de 

to gruppene. Gjennomsnittsalderen blant mødrene og fedrene i kontrollgruppen var imidlertid 

høyere enn i søskengruppen. Det var også signifikant flere barn per familie i søskengruppen 

sammenlignet med kontrollgruppen. Se Tabell 2. 

Tabell 2: Demografiske variabler, resultater fra t-tester for uavhengige utvalg 

Variabel Søsken (n=99) Kontroller (n=42)   

 M SA Spenn M SA Spenn t d 

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

Fars alder 43.9 år 5.5 34.0-59.0 47.1 år 6.4 35.0-65.0 -3.03* 0.53 

Mors alder 41.0 år 4.8 31.0-53.0 44.4 år 4.7 37.0-53.0 -3.80* 0.70 

Antall barn 3.0 1.0 2.0-6.0 2.62 0.8 2.0-5.0 2.45* 0.47 

Merk. M= gjennomsnitt. SA= standardavvik. t= t-verdi. d = Cohens d. *= p-verdi <.05. 

 

Kjønnsfordelingen blant barna, barnas bosituasjon og foreldres sivilstatus var ikke signifikant 

forskjellig mellom gruppene. Sammenligning av barnets posisjon i søskenrekken viste at flere 

barn i kontrollgruppen var eldst i søskenflokken. Familiene i kontrollgruppen rapporterte 

signifikant bedre økonomi sammenlignet med søskengruppen. Fedrene og mødrene i 

kontrollgruppen rapporterte også signifikant høyere utdanningsnivå, sammenlignet med 

fedrene og mødrene i søskengruppen. Se Tabell 3. 
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Tabell 3: Demografiske variabler, resultater fra Chi Square-test og Fishers exact test 

Variabler  Søsken 

(n = 99) 

     Kontroller 

        (n = 42) 

 

  % % Χ² exact 

Fars utdanning   - 19.89* 

     Universitet/høyskole, > 4 år  27.2 66.7   

     Universitet/høyskole, < 4 år 33.0 21.4   

     Fullført videregående 35.0 11.9   

     Kun grunnskole 4.9 0.0   

Mors utdanning   6.67*  

     Universitet/høyskole, > 4 år  38.8 59.5   

     Universitet/høyskole, < 4 år 39.8 33.3   

     Fullført videregående 21.4 7.1   

     Kun grunnskole 0.0 0.0   

Økonomi siste 2 år    30.38* 

     God råd  57.9 100   

     Middels råd 29.4 0.0   

     Dårlig råd 12.7 0.0   

Barnets posisjon i 

søskenrekken 

  8.77* - 

     Eldst 38.1 55.0   

     Midtposisjon 38.1 12.5   

     Yngst 23.7 32.5   

Barnets kjønn   3.32  

     Gutt 45.3 61.9   

     Jente 54.7 38.1   

Barnets boforhold    6.47 

      Bor med begge foreldrene 76.2 95.2   

      Delt omsorg 9.5 2.4   

      I hovedsak hos en forelder 14.3 2.4   

Fars sivilstatus    4.59 

      Gift/samboende 84.3 97.6   

      Skilt/separert 12.8 2.4   

      Enkemann/enslig 3.0 -   

Mors sivilstatus    3.88 

      Gift/samboende 85.4 97.6   

      Skilt/separert 12.6 2.4   

      Enke/enslig 1.9    

Annen sykdom i familien   1.17  

      Ja 26.7 17.9   

      Nei 73.3 82.1   

Merk. Χ² = Pearson Chi-square. exact = Fisher’s exact verdi. *= p-verdi <.05. 
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Standard multippel regresjonsanalyse ble benyttet for å undersøke om de demografiske 

variablene som var signifikant forskjellig fordelt i de to gruppene kunne forklare noe av 

variansen i rapportering av familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse. Analysene 

viste at fars utdanningsnivå ga et signifikant forklaringsbidrag til fedrenes skårer på DASS 

total (β = .27, p = .02) og Stress (β = .26, p = .03) i søskengruppen. Høyere utdanningsnivå 

hos fedrene i søskengruppen predikerte høyere psykisk symptombelastning. Mors alder ga et 

signifikant bidrag til barnets vurdering av kommunikasjon med mor (β = .41, p = .04) i 

søskengruppen. Høyere alder hos mødrene i søskengruppen predikerer lavere barnevurdert 

åpenhet i kommunikasjonen mellom mor og barn.  

T-test for uavhengige utvalg ble benyttet for å sammenligne barnets vurdering av 

familiekommunikasjon i de to gruppene. Analysene viste signifikante forskjeller mellom de to 

gruppene både i barnets vurdering av kommunikasjon med mor og med far (p <.05). Barna i 

søskengruppen rapporterte mindre åpenhet i kommunikasjon med mor og far sammenlignet 

med barna i kontrollgruppen. Gruppeforskjellene tilsvarer en medium effektstørrelse, både for 

kommunikasjon med mor (d = .72) og for kommunikasjon med far (d = .70). Se Figur 2 for 

grafisk fremstilling av gruppegjennomsnitt på skalaene kommunikasjon med mor og 

kommunikasjon med far. 

 

Figur 2: Sammenligning av barnets rapportering av familiekommunikasjon på Parent-Child 

Communication Scale 
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T-test for uavhengige utvalg ble benyttet for å sammenligne foreldres psykiske helse i de to 

gruppene. Analysene viste ingen signifikante forskjeller i foreldrenes rapportering på DASS 

total og subskalaen Stress i de to gruppene (p >.05). T-test for uavhengige utvalg ble videre 

benyttet for å sammenligne mødres og fedres psykiske helse. Analysene viste en signifikant 

forskjell mellom mødres og fedres rapportering på DASS total i søskengruppen (p <.05), men 

ikke i kontrollgruppen (p >.05). Mødrene rapporterte høyere psykisk symptombelastning 

sammenlignet med fedrene i søskengruppen, og gruppeforskjellen tilsvarer en liten 

effektstørrelse (d = .29). Analysene viste signifikante forskjeller mellom mødres og fedres 

rapportering på subskalaen Stress både i søskengruppen og i kontrollgruppen (p <.05). 

Gruppeforskjellene tilsvarer en liten effektstørrelse, både for søskengruppen (d = .42) og for 

kontrollgruppen (d = .47). Se Figur 3 for grafisk fremstilling av gruppegjennomsnitt på 

skalaene DASS total og Stress for mødrene og fedrene i de to gruppene. 

 

Figur 3: Sammenligning av foreldrenes rapportering av psykisk helse på Depression Anxiety 

Stress Scales 21 Items 
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Tabell 4: Sammenheng mellom familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse 

 1. 

S/K 

2. 

S/K 

3. 

S/K 

4. 

S/K 

5. 

S/K 

6. 

S/K 

1. PCCS 

mor 

1      

2.PCCS 

far 

.77**/.78** 1     

3.DASS 

total mor 

.10/-.13 .07/-03 1    

4.DASS 

stress mor 

.14/-.08 .03/.03 .90**/.94** 1   

5.DASS 

total far 

-.01/.01 .04/.03 .15/-.16 .00/-.22 1  

6.DASS 

stress far 

-.03/.13 .03/.05 .16/-.17 .03/-.20 .91**/.91** 1 

Merk. S= Søskengruppe, K=kontrollgruppe. PCCS mor = kommunikasjon med mor, PCCS 

far = kommunikasjon med far 
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4 Diskusjon 

Formålet med den foreliggende studien var å undersøke tre problemstillinger. Den første 

problemstillingen rettet seg mot å sammenligne kvaliteten i familiekommunikasjonen i 

familier hvor et barn har en kronisk helsetilstand, med familier hvor det kun er friske barn. 

Hypotesen var at søsken til barn med kronisk helsetilstand ville rapportere 

familiekommunikasjonen som mindre åpen sammenlignet med søsken til friske barn. 

Resultatene samsvarte med denne hypotesen. Den andre problemstillingen rettet seg mot å 

sammenligne psykisk helse hos foreldre til barn med kronisk helsetilstand med foreldre til 

friske barn. Hypotesen var at foreldre til barn med kronisk helsetilstand ville rapportere mer 

symptomer på stress, angst og depresjon sammenlignet med foreldre til friske barn. 

Resultatene samsvarte ikke med denne hypotesen. En tilleggshypotese var at mødre ville 

rapportere mer symptomer på stress, angst og depresjon sammenlignet med fedre. Resultatene 

samsvarte i stor grad med denne hypotesen for foreldre til barn med kronisk helsetilstand, og 

til noen grad for foreldre til friske barn. Den tredje problemstillingen rettet seg mot å 

undersøke om barnets rapportering av familiekommunikasjon var relatert til foreldres 

selvrapporterte psykiske helse. Denne sammenhengen ble undersøkt både i søskengruppen og 

kontrollgruppen. Hypotesen var at mindre åpen familiekommunikasjon ville være relatert til 

høyere psykisk symptombelastning hos foreldrene. Resultatene samsvarte ikke med denne 

hypotesen. 

Jeg vil nå diskutere studiens hovedfunn og belyse mulige forklaringer på disse, redegjøre for 

styrker og svakheter ved studien, samt si noe om implikasjoner av funnene. 

4.1 Sammenligning av familiekommunikasjon 

I tråd med hypotesen indikerer resultatene at søsken i familier hvor et barn har en kronisk 

helsetilstand vurderer familiekommunikasjonen som mindre åpen sammenlignet med søsken i 

familier hvor det kun er friske barn. Dette er i tråd med tidligere deskriptive studier som har 

vist at søsken og foreldre i familier hvor et barn har en kronisk helsetilstand, rapporterer at de 

strever med å opprettholde åpenhet i familiekommunikasjonen (Metcalfe et al., 2008; 

Plumridge et al., 2011). Dette samsvarer også med tidligere komparative studier som har vist 

at kommunikasjonen i familier hvor et barn har en kronisk helsetilstand, er preget av mer 

fiendtlighet og tilbaketrukkethet sammenlignet med familier hvor det kun er friske barn 
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(Murphy et al., 2017). Etter hva som er forfatteren bekjent, er den foreliggende studien en av 

de første studiene som sammenligner nivå av åpenhet i familiekommunikasjon i familier med 

og uten barn med kronisk helsetilstand. 

Resultatene er også i tråd med systemteoretiske modeller. I følge systemteoretiske modeller er 

familiekommunikasjon ett av flere aspekter ved familiens fungering som kan påvirkes av å ha 

et familiemedlem med en kronisk helsetilstand (Rolland, 1999). Rolland (1999) trekker frem 

en rekke andre forhold som også kan tenkes å påvirke familiekommunikasjonen, slik som 

aspekter ved sykdommen, hvilken livsfase familien eller individet befinner seg i og familiens 

kultur og livssyn. Slike forhold som kan ha hatt innvirkning som bakenforliggende, 

medierende eller modererende variabler for kommunikasjonskvaliteten, er ikke undersøkt i 

denne studien. Det kan derfor ikke utelukkes at en eller flere av variablene i Rollands (1999) 

modell kan ha påvirket resultatet. Det bør derfor undersøkes om studiens funn kan repliseres 

når disse variablene inkluderes.  

Resultatene viste at mors alder ga et signifikant bidrag til barnets vurdering av 

kommunikasjon med mor i søskengruppen. Høyere alder hos mødrene i søskengruppen 

predikerte mindre åpenhet i kommunikasjonen mellom mor og barn. En mulig forklaring på 

denne sammenhengen, kan være at eldre mødre opplever det som mer belastende å ha et barn 

med en kronisk helsetilstand sammenlignet med yngre mødre. En svensk studie fant at eldre 

mødre generelt rapporterte mer stress sammenlignet med yngre mødre (Östberg & Hagekull, 

2000). Östberg og medarbeidere (2000) foreslår at foreldrerollen kan oppleves mer krevende 

for eldre mødre, da de ofte har fullført en utdannelse, begynt på en karriere og vent seg til et 

liv uten barn. Stress forbundet med foreldrerollen kan bidra til at eldre mødre er mindre 

tilgjengelige eller oppmerksomme på søskens behov for å snakke. Søsken som har eldre 

mødre, kan dermed oppleve kommunikasjonen med mor som enda mindre åpen. Dette kan ha 

bidratt til å øke gruppeforskjellen mellom søskengruppen og kontrollgruppen i vurdering av 

kommunikasjon med mor. Det er imidlertid lite sannsynlig at mors alder kan forklare hele 

gruppeforskjellen i barnets vurdering av kommunikasjon med mor, med tanke på at 

gjennomsnittsalderen blant mødrene i kontrollgruppen var høyere enn i søskengruppen.  

Det er viktig å påpeke at selv om barna i søskengruppen vurderte familiekommunikasjonen 

som mindre åpen sammenlignet med barna i kontrollgruppen, vurderte barna i begge grupper 

generelt kommunikasjon med sine foreldre relativt høyt på åpenhet. Dette kan bety at søsken 

til barn med kronisk helsetilstand som gruppe opplever kommunikasjon med sine foreldre 
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som åpen nok. På den annen side er det flere deskriptive studier som indikerer at søsken 

savner mer åpenhet i samtaler om helsetilstanden, og hvordan det påvirker familien (Metcalfe 

et al., 2008; Plumridge et al., 2011). Søsken rapporterer også at de opplever det vanskelig å 

dele negative emosjonelle erfaringer med foreldrene (Metcalfe et al., 2008; Plumridge et al., 

2011). Tidligere deskriptive studier indikerer at for lite åpenhet, både i kommunikasjonen om 

helsetilstanden og om søskens emosjonelle opplevelser, kan være negativt for søskens 

psykososiale fungering (Metcalfe et al., 2008; Plumridge et al., 2011). Den foreliggende 

studien har imidlertid ikke undersøkt sammenhengen mellom nivå av åpenhet i 

familiekommunikasjonen og søskens psykososiale fungering. Spørsmålet om hvorvidt søsken 

opplever familiekommunikasjonen som åpen nok eller god nok, kan derfor ikke besvares i 

denne undersøkelsen. 

Det kan ikke utelukkes at for mye åpenhet i familiekommunikasjonen også kan ha noen 

negative konsekvenser for søskens psykososiale fungering. Det har blitt vektlagt at søsken har 

behov for informasjon om helsetilstanden som er tilpasset deres utviklingsnivå (Plumridge et 

al., 2011). Det kan for eksempel tenkes at det kan være belastende for søsken å få detaljert 

informasjon om barnets helsetilstand i for tidlig alder. Med søskens økende alder, og økende 

behov for autonomi, kan det også tenkes å være belastende for søsken å bli for involvert i 

samtaler som omhandler barnets helsetilstand. Tidligere studier av kommunikasjonen i 

familier hvor et familiemedlem har schizofreni, har vist at emosjonell overinvolvering fra 

foreldre er assosiert med høyere risiko for tilbakefall hos familiemedlemmet med schizofreni 

(Amaresha & Venkatasubramanian, 2012). Det kan dermed tenkes at intrusiv eller grenseløs 

kommunikasjon også kan være negativt for psykososial fungering hos friske søsken. Denne 

studien har imidlertid ikke undersøkt om det finnes et optimalt nivå av åpenhet i 

familiekommunikasjonen i familier hvor et barn har en kronisk helsetilstand. Det er rimelig å 

anta at foreldres evne til å tilpasse kommunikasjonen til søskens behov og utviklingsnivå, er 

sentralt for søsken psykososiale fungering. Videre forskning bør undersøke eventuelle ikke-

lineære sammenhenger mellom familiekommunikasjon og søskens psykososiale fungering. 

4.2 Sammenligning av foreldres psykiske helse 

Hypotesen om at foreldre til barn med kronisk helsetilstand ville oppleve mer symptomer på 

stress, angst eller depresjon sammenlignet med foreldre til friske barn, fikk ikke støtte i denne 

undersøkelsen. Studien bekrefter heller ikke funn i tidligere studier som har funnet støtte for 
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at foreldre til barn med en kronisk helsetilstand opplever høyere symptombelastning på stress, 

angst og depresjon sammenlignet med foreldre til friske barn (Cousino & Hazen, 2013; Easter 

et al., 2015; Giallo et al., 2015; Olsson & Hwang, 2001). Det er mange mulige forklaringer på 

at denne studien ikke bekrefter funn fra tidligere undersøkelser. 

En forklaring kan være at utvalget er hentet fra en norsk populasjon. Den skandinaviske 

velferdsmodellen skiller seg fra velferdsordninger i andre land ved at staten i større grad tar 

ansvar for omsorgsoppgaver som tradisjonelt har tilhørt familien (Esping-Andersen et al., 

2002). Foreldre til barn med kronisk helsetilstand i Norge kan i større grad ha tilgang på 

avlastningstiltak, som gjør at de blir mindre belastet enn i land hvor tilsvarende undersøkelser 

er utført, som USA, England og Australia. Manglende støtte til hypotesen kan indikerer at 

spesielle sosiokulturelle forhold i denne studiens kontekst virker inn på foreldres psykiske 

helse. Videre forskning bør undersøke dette nærmere.  

Utvalget av foreldre i denne studien var tilknyttet Frambu eller en av brukerorganisasjonene. 

Opplevd støtte fra Frambu eller brukerorganisasjoner kan ha medvirket til at dette utvalget av 

foreldre opplevde mindre belastninger forbundet med å ha et barn med en kronisk 

helsetilstand sammenlignet med andre foreldre med slike barn. De kan ha fått mer emosjonell, 

sosial og praktisk støtte fra helsepersonell enn familier som ikke var tilknyttet Frambu eller en 

av brukerorganisasjonene. De har også møtt andre foreldre til barn med kronisk helsetilstand, 

noe som kan utgjøre et sosialt støttende nettverk. De familiene som velger å benytte seg av 

Frambu eller brukerorganisasjoner kan også i utgangspunktet skille seg fra de familiene som 

ikke benytter seg av slike tilbud. Studiens resultater når det gjelder foreldres psykiske helse, 

kan derfor heller ikke uten videre generaliseres til den norske populasjonen av foreldre til 

barn med kronisk helsetilstand. 

Det er flere andre mulige forklaringer på at denne studien ikke bekrefter resultatene i tidligere 

undersøkelser. En mulig forklaring kan være forskjeller vedrørende kriteriene som ble 

benyttet for å operasjonalisere psykisk helse. I denne studien ble psykisk helse definert som 

nivå av symptomer på stress, angst og depresjon. Enkelte andre studier, som har funnet en 

signifikant forskjell ved sammenligning av foreldres psykiske helse, har både inkludert mål på 

psykiske symptomer og livskvalitet (Olsson & Hwang, 2008). Det er mulig at det også i dette 

utvalget hadde fremkommet forskjeller dersom denne studien hadde benyttet et bredere mål 

på psykisk helse, som også inkluderte mål på livskvalitet. 
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Det er også viktig å påpeke at utvalget i denne studien er hentet fra en ikke-klinisk 

populasjon. Som tidligere nevnt, kan det forventes et relativt lavt nivå av symptomer på angst 

og depresjon i en ikke-klinisk populasjon (Pallant, 2010). Dette kan forklare at det var lite 

varians i rapportering av foreldres psykiske helse i begge grupper, og at det dermed ikke ville 

kunne fremkomme noen signifikant forskjell mellom gruppene. Målet på psykisk helse som 

ble brukt i denne studien, måler kun symptomer på stress, angst og depresjon den siste uken. 

Med tanke på at symptomer ofte vil variere over tid, kan dette gi et noe tilfeldig bilde av 

foreldres generelle psykiske helse. Familiene som deltok i søskengruppen var i kontakt med 

Frambu eller en av brukerorganisasjonene på tidspunktet målingene ble gjennomført, og den 

støtte og informasjon fra helsepersonell de fikk på dette tidspunktet, kan ha bidratt til at disse 

foreldrene rapporterte mindre belastninger enn de ellers ville gjort. Flere tidligere studier som 

har undersøkt foreldres psykiske helse, har benyttet et longitudinelt design (Easter et al., 

2015; Neece et al., 2012). Det er mulig at denne studien ikke bekrefter funn i tidligere studier 

fordi den kun undersøker foreldres psykiske helse på ett bestemt tidspunkt. Dette peker igjen 

på at det er vanskelig å generalisere funnene. 

Høyere utdanningsnivå hos fedrene i søskengruppen var signifikant relatert til høyere psykisk 

symptombelastning. Dette funnet kan virke kontraintuitivt, da høyere utdanning kan tenkes å 

være relatert til høyere sosioøkonomisk status, som igjen har vist seg å være relatert til mindre 

belastninger hos foreldre til barn med kronisk helsetilstand (Giallo & Gavidia-Payne, 2006). 

Funnet kan likevel forklares ved at fedre i søskengruppen som har høyere utdanning, også kan 

ha et arbeid som medfører høyere stressbelastning og krav. Funnet kan indikere at fedre til 

barn med kronisk helsetilstand som har høyere utdanning, er mer på strekk mellom 

arbeidsoppgaver på jobben og i familien. Bidraget fra fars utdanningsnivå til fedres psykiske 

helse kan imidlertid ikke forklare at fedrene i begge grupper gjennomgående rapporterer 

relativt lavt nivå av symptomer på stress, angst og depresjon.  

Mødrene i søskengruppen rapporterte høyere total psykisk symptombelastning og høyere 

symptombelastning på stress sammenlignet med fedrene i søskengruppen. Dette funnet er i 

tråd med tidligere studier som har vist at mødre til barn med kronisk helsetilstand i større grad 

opplever psykiske helseutfordringer, sammenlignet med fedre (Emerson & Llewellyn, 2008; 

Giallo et al., 2015; Olsson & Hwang, 2001, 2008). Mødrene i kontrollgruppen rapporterte mer 

symptomer på stress, men ikke høyere total psykisk symptombelastning sammenlignet med 

fedrene. Tidligere studier indikerer at kvinner i normalpopulasjonen har en tendens til å 
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rapportere høyere symptombelastning sammenlignet med menn (Ihlebæk et al., 2004; 

Michelson et al., 2000). Resultatene i denne studien indikerer imidlertid at mødre til barn med 

kronisk helsetilstand er en særlig sårbar gruppe. Dette kan mulig forklares ved at mødre er 

mer involvert i omsorgsoppgaver enn fedre, og at de derfor opplever mer belastninger 

forbundet med å ha et barn med kronisk helsetilstand (Olsson & Hwang, 2001). Videre studier 

bør fokusere på å undersøke mulige årsaker til forskjellene i rapportering av psykisk helse 

mellom mødre og fedre til barn med kronisk helsetilstand. 

4.3 Sammenhengen mellom 

familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse 

Resultatene viste ingen signifikante sammenhenger mellom barnets rapportering av 

familiekommunikasjon og foreldrenes selvrapporterte psykiske helse, verken i søskengruppen 

eller i kontrollgruppen. Dette funnet samsvarer ikke med hypotesen. Dette er heller ikke i tråd 

med studier som har funnet en sammenheng mellom familiekommunikasjon og foreldres 

psykiske helse i familier hvor et barn har en kronisk helsetilstand (Celano et al., 2008; 

Cousino & Hazen, 2013). Det har blitt foreslått at internaliserende vansker hos søsken er et 

resultat av at foreldre til barn med kronisk helsetilstand opplever mer psykiske helseplager, og 

at de derfor er mindre åpne for å snakke med søsken (Tudor et al., 2018; Vermaes et al., 

2012). Resultatene i denne studien støtter imidlertid ikke en sammenheng mellom foreldres 

psykiske helse og søskens opplevelse av åpenhet i kommunikasjonen med sine foreldre. 

En annen sannsynlig forklaring på den manglende sammenhengen mellom 

familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse, kan være at utvalget i studien er for lite. 

Dersom det var en sammenheng mellom de to variablene, ville et større utvalg gitt økt 

statistisk styrke til å oppdage en sammenheng. Videre kan en annen mulig forklaring på den 

manglende sammenhengen være at måleinstrumentene som har blitt benyttet gir for lite 

varians i skårene. I begge gruppene rapporterte barna relativt høyt nivå av åpenhet i 

familiekommunikasjonen, og foreldrene rapporterte relativt lite symptomer på stress, angst og 

depresjon. Dersom det hadde blitt benyttet andre mål på familiekommunikasjon og foreldres 

psykiske helse, kunne dette kanskje ha bidratt til større variasjon i rapporteringen. Dersom det 

hadde vært større variasjon i informantenes rapportering på begge variabler kunne det tenkes 

at resultatene hadde påvist en sammenheng mellom de to variablene. Kommende studier bør 

ta hensyn til dette ved valg av metoder. 
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Det er også mulig at den manglende sammenhengen mellom familiekommunikasjon og 

foreldres psykiske helse i denne studien kan forklares av at studien undersøker 

sammenhengen mellom rapporter fra ulike informanter. Det vil ofte være diskrepanser 

mellom rapporter fra ulike informanter, hvilket gjør at det er vanskelig å finne kryss-

informanteffekter. Effekter viser seg oftere ved undersøkelser av sammenhengen mellom 

rapporter fra sammen informant (Kazdin, 2007). Dersom studien heller hadde undersøkt 

sammenhengen mellom foreldres rapportering av familiekommunikasjon og deres 

selvrapporterte psykiske helse, er det mulig at disse variablene ville vært signifikant korrelert. 

Denne sammenhengen ville imidlertid vært mindre interessant, da innen-informanteffekter 

oftere vil vise seg, og denne studien har et familiesystemperspektiv, der formålet var å 

undersøke effekter på tvers av familiemedlemmer. 

4.4 Styrker og begrensninger ved studien 

4.4.1 Metodiske aspekter ved utvalget 

Det har blitt påpekt at studier som har sammenlignet familiekommunikasjon i familier hvor et 

barn har en kronisk helsetilstand med familier hvor det kun er friske barn, har hatt relativt små 

utvalgsstørrelser (< 30 i hver gruppe; Murphy et al., 2017). Utvalgsstørrelsen i denne studien 

er større sammenlignet med disse tidligere studiene. Dette gjorde det mulig å benytte 

parametriske tester, som antas å ha større statistisk styrke sammenlignet med ikke-

parametriske tester (Field, 2013). Utvalgsstørrelsen i søskengruppen styrker også 

generaliserbarheten fra dette utvalget til populasjonen av familier hvor et barn har en kronisk 

sykdom eller funksjonsnedsettelse. Det hadde imidlertid vært ønskelig at utvalgsstørrelsen i 

kontrollgruppen hadde vært noe større. Det ville gitt økt statistisk styrke. 

Det er flere begrensninger ved utvalgets representativitet som bør nevnes. Gjennomsnittlig 

utdanningsnivå og økonomi hos foreldrene i utvalget er høyere sammenlignet med 

gjennomsnittet i den norske befolkningen. Blant mødrene hadde nærmere 40 % i 

søskengruppen og nærmere 60 % i kontrollgruppen studert minimum 4 år ved høyskole eller 

universitet. Til sammenligning er prosentandelen kvinner i denne aldersgruppen i Norge som 

har mer enn 4 års høyere utdanning kun opp mot 20 % (Statistisk sentralbyrå, 2018). Blant 

fedrene hadde nærmere 30 % i søskengruppen og 70 % i kontrollgruppen studert minimum 4 

år ved høyskole eller universitet. Til sammenligning er prosentandelen menn i denne 
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aldersgruppen i Norge som har mer enn 4 års utdanning kun omtrent 15 % (Statistisk 

sentralbyrå, 2018). Videre var foreldrene i begge grupper stort sett gift eller samboende med 

god økonomi. Den begrensede variasjonen i demografiske variabler kan minske resultatenes 

generaliserbarhet. 

En annen begrensning ved utvalget er at enkelte av de demografiske variablene var ulikt 

fordelt i søskengruppen og kontrollgruppen. I kontrollgruppen hadde familiene signifikant 

bedre økonomi, foreldrene var eldre og hadde et høyere utdanningsnivå sammenlignet med 

søskengruppen. Fordelingen av antall barn i familien, og barnets posisjon i søskenrekken var 

også signifikant forskjellig fordelt i de to gruppene. Antallet barn per familie var høyere i 

søskengruppen enn i kontrollgruppen. Forskjellene på disse variablene kan tenkes å ha 

innvirkning på familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse, og kan bidra til at 

validiteten i sammenlikningene mellom de to gruppene minsker. Betydningen av de enkelte 

demografiske variablene ble imidlertid undersøkt ved regresjonsanalyse, og analysene viste at 

kun to av de demografiske variabler hadde betydning for resultatene. Høyere utdanningsnivå 

hos fedrene i søskengruppen predikerte at fedrene rapporterte høyere symptombelastning på 

stress, angst og depresjon. Høyere alder hos mødrene i søskengruppen predikerte lavere 

barnevurdert åpenhet i kommunikasjonen mellom mor og barn. Betydningen av disse 

variablene for resultatene er diskutert ovenfor.  

Det bør også nevnes at utvalget i søskengruppen allerede var tilknyttet Frambu eller en av 

brukerorganisasjonene, og at utvalget dermed ikke er et tilfeldig utvalg av familier hvor et 

barn har en kronisk helsetilstand. Det er dermed usikkert om utvalget er representativt for 

populasjonen av familier i Norge som har barn med kronisk helsetilstand. Representativiteten 

til utvalget i søskengruppen er drøftet ovenfor, som en mulig forklaring på manglende 

gruppeforskjell mellom mødres og fedres rapportering av psykisk helse. 

4.4.2 Metodiske aspekter ved kartleggingsverktøy 

Det ble ikke funnet akseptabel reliabilitet for to av subskalaene på DASS-21 for utvalget i 

denne studien. Subskalaene Angst og Depresjon ble derfor ekskludert fra analysene. Dette 

begrenset noe av informasjonen som var tilgjengelig om foreldres psykiske helse. 

En annen begrensning ved studien er at det mangler noe informasjon om demografiske 

variabler som kan ha hatt betydning for familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse. 
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Det ble for eksempel ikke innhentet informasjon om hvorvidt foreldrene var i arbeid, eller om 

fordeling av arbeidsoppgavene i hjemmet. Dette ble gjort for å redusere 

rapporteringsbelastningen på foreldrene. Tidligere studier indikerer at stress hos foreldre til 

barn med kronisk helsetilstand er relatert til behandling og oppfølging av barnets tilstand og 

omsorgsoppgaver i hjemmet (Cousino & Hazen, 2013; Resch et al., 2010). Tilstandens 

alvorlighetsgrad eller grad av atferdsproblemer hos barnet med kronisk helsetilstand ble heller 

ikke undersøkt i denne studien. Tidligere studier indikerer at diagnoser med høy grad av 

alvorlighet og innvirkning på hverdagen, samt tilstander med høyere grad av atferdsvansker er 

relatert til foreldres symptomer på stress, angst og depresjon (Estes et al., 2013; Murphy et al., 

2017). Andre studier finner imidlertid at stress hos foreldre ikke er assosiert med tilstandens 

varighet eller alvorlighetsgrad, på tvers av diagnoser (Cousino & Hazen, 2013). Det er 

dermed usikkert hvorvidt foreldres arbeid, oppgavefordeling i hjemmet eller 

alvorlighetsgraden i barnets helsetilstand har hatt en innvirkning på resultatene.  

I denne studien ble selvrapportering benyttet som metode for å måle barns vurdering av 

kommunikasjonen med sine foreldre, og foreldres opplevelse av egne symptomer på stress, 

angst og depresjon. En fordel med spørreskjema er at det er en tids- og kostnadsbesparende 

metode, som egner seg til store utvalg. En innvending mot spørreskjema er imidlertid at det 

kun baserer seg på informantens subjektive rapportering, i motsetning til direkte observasjon 

som kan sies å være et mer objektivt mål. En annen innvending mot selvrapportering er at 

informanten kan under- eller overrapportere vansker eller symptomer. Foreldre kan for 

eksempel komme til å underrapportere opplevd symptombelastning, da de ønsker å fremstå 

som mestrende foreldre. Målinger basert på subjektive vurderinger kan dermed føre til skjeve 

resultater.  

Det er med andre ord både fordeler og ulemper med selvrapportering som metode. I denne 

studien ble selvrapportering benyttet da problemstillingene rettet seg mot søskens subjektive 

opplevelse av familiekommunikasjonen og foreldrenes subjektive opplevelse av symptomer 

på stress, angst og depresjon. Selvrapportering var også hensiktsmessig og praktisk både med 

tanke på tid, kostnader og størrelsen på utvalget som denne metoden muliggjør.    
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4.4.3 Metodiske aspekter ved en diagnoseovergripende 

tilnærming til kroniske helsetilstander 

Denne studien har en diagnoseovergripende tilnærming til kroniske helsetilstander. Dette 

innebærer at studien retter seg mot felles erfaringer ved å ha et familiemedlem med en kronisk 

helsetilstand (Stein & Jessop, 1982; Van Der Lee et al., 2007). Familiene som er inkludert i 

søskengruppen har familiemedlemmer med ulike diagnoser. Diagnosene har til felles at de er 

kroniske, men varierer i alvorlighetsgrad og symptomer. Noen av diagnosene innebærer 

betydelige kognitive utfordringer, mens andre innebærer en kognitiv fungering i 

normalområdet med betydelige fysiske eller somatiske utfordringer. Noen av diagnosene er 

sjeldne, hvilket innebærer at det ofte foreligger begrenset informasjon og kunnskap om 

diagnosen. Fra en kategorisk tilnærming kan det tenkes at generaliserbarheten svekkes av at 

denne studien ikke er gjort på bakgrunn av diagnosespesifikk informasjon. Det kan tenkes at 

ulike diagnoser har noe ulik innvirkning på familiens fungering. Det er imidlertid også stor 

variasjon innen ulike diagnoser, og det kan tenkes at det ville vært like stor variasjon i 

funksjonsnivå og alvorlighetsgrad dersom studien hadde konsentrert seg om én 

diagnosegruppe. Med tanke på at tidligere studier har vist at alvorlighetsgraden av tilstanden 

til barnet med kronisk helsetilstand har betydning for foreldres psykiske helse (Tudor et al., 

2018), kan det tenkes å være en større begrensning at det ikke er satt et visst nivå av 

funksjonstap hos barnet med kronisk helsetilstand som terskel for inklusjon i søskengruppen. 

Variasjon i funksjonsnivået til barnet med kronisk helsetilstand kan føre til at funnenes 

generaliserbarhet blir usikker. 

4.5 Etiske betraktninger 

Barna som deltok i studien ble bedt om å vurdere kommunikasjonen med sine foreldre. Dette 

kan være et sensitivt tema, særlig dersom barnet ikke opplever kommunikasjonen som god. 

Barn kan oppleve det som vanskelig å vurdere sine foreldre negativt. Det er derfor viktig å 

være oppmerksom på at dette kan ha preget resultatene i studien. Foreldrene som deltok i 

studien ble bedt om å rapportere sine symptomer på stress, angst og depresjon. Det kan 

oppleves belastende at studien de tok del i hadde et problemfokus. Det kan heller ikke 

utelukkes at selv om frivillighet ble understreket og informert samtykke ble innhentet, kan 

noen foreldre og barn ha følt seg presset til å delta. Det er vanskelig å vite hvordan dette 

eventuelt har slått ut i resultatene. 
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4.6 Implikasjoner for praksis og forskning 

Studien har viktige kliniske implikasjoner. For det første indikerer resultatene at søsken til 

barn med kronisk helsetilstand kan oppleve familiekommunikasjonen som mindre åpen 

sammenlignet med friske søsken. Tidligere studier indikerer at mindre åpen 

familiekommunikasjon kan være en risikofaktor for søskens psykososiale fungering (Giallo & 

Gavidia-Payne, 2006; Metcalfe et al., 2008). Dette funnet kan dermed innebære at det er 

behov for intervensjoner som retter seg mot å fremme åpenhet i kommunikasjonen mellom 

foreldre og søsken i disse familiene. Slike intervensjoner kan tenkes å forebygge psykososiale 

vansker hos søsken og styrke deres resiliens. Behovet for intervensjoner rettet mot søsken har 

også blitt aktualisert av endringen av lovteksten om barn som pårørende. Resultatene i denne 

studien støtter opp under at helsepersonell bør være oppmerksomme på 

kommunikasjonsmønstre i denne populasjonen av familier. Flere av disse familiene kan ha 

behov for støtte og veiledning i hvordan snakke sammen om barnets helsetilstand og hvordan 

det påvirker familien. Åpenhet i familiekommunikasjonen er svekket på tvers av 

diagnosegrupper, og det er derfor behov et for intervensjoner som kan bidra til økt åpenhet på 

tvers av diagnosegrupper. 

Et viktig resultat er også at foreldre til barn med kronisk helsetilstand ikke nødvendigvis 

rapporterer betydelig mer stress, angst eller depresjon sammenlignet med foreldre til friske 

barn. Foreldres psykiske helse ser heller ikke ut til å være relatert til søskens vurdering av 

familiekommunikasjonen. Dette kan indikere at foreldre til barn med kronisk helsetilstand i 

Norge kan oppleve mindre belastinger knyttet til å ha barn med helseutfordringer 

sammenlignet med denne foreldrepopulasjonen i enkelte andre land. Disse funnene 

understreker betydningen av å utvikle intervensjoner som spesifikt egner seg for norske 

familier. Det kan også argumenteres for at det vil være mer hensiktsmessig å rette 

intervensjoner mot å forebygge psykososiale vansker hos søsken, fremfor hos foreldre. 

Funnene indikerer imidlertid at det er viktig å inkludere både søsken og foreldre i slike 

intervensjoner, da utfordringene kan oppstå i samspillet mellom familiemedlemmene. 

Denne studien har også viktige implikasjoner for forskning. Det er behov for flere 

komparative studier som sammenligner familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse i 

familier med og uten barn med kronisk helsetilstand. Ettersom funn fra internasjonale studier 

ikke nødvendigvis kan generaliseres til en norsk kontekst og vice versa, er det også behov for 
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flere studier i en norsk kontekst. I videre forskning bør det rekrutteres et utvalg som er mer 

representativt for populasjonen, med hensyn til sosiodemografiske variabler. Det bør også 

etterstrebes en større likhet mellom de to gruppene som sammenlignes, med hensyn til 

sosiodemografiske variabler. I videre forskning kan det også være hensiktsmessig å benytte 

måleinstrumenter for psykisk helse som i større grad kan fange opp variasjoner i en 

normalpopulasjon enn det som ble benyttet i denne studien.  

4.7 Konklusjon 

Formålet med denne studien var å sammenligne familiekommunikasjon og foreldres psykiske 

helse i familier med og uten barn med kronisk helsetilstand. Studien undersøkte også hvorvidt 

det var en sammenheng mellom barns vurdering av familiekommunikasjon og foreldres 

psykiske helse. Resultatene viste at søsken til barn med kronisk helsetilstand opplevde 

familiekommunikasjonen som mindre åpen sammenlignet med friske søsken. For øvrig ble 

det ikke funnet noen forskjell mellom de to gruppene av familier med hensyn til foreldres 

nivå av stress, angst eller depresjon. Familiekommunikasjon og foreldres psykiske helse var 

heller ikke relatert til hverandre i de to gruppene. 

Studien kan ha viktige kliniske implikasjoner for utvikling av intervensjoner som har til 

hensikt å forebygge psykososiale vansker hos søsken og bedre familiefungering i familier 

hvor et barn har en kronisk helsetilstand. Studien identifiserer også viktige konsekvenser for 

utvalg og metoder i kommende forskningsprosjekter innenfor dette området. Det er et behov 

for flere komparative studier som inkluderer en kontrollgruppe med familier med friske barn. 

Det er også behov for å avklare i hvilken grad resultater fra internasjonale studier er relevante 

for norske forhold, og vice versa. 
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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:          _________________ 

 

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 
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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 

 

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 

2. Nei 
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Vedlegg 2 

 

FORELDRE-BARN KOMMUNIKASJON (BARN) 

Vennligst kryss av for hvilket av svaralternativene til høyre som passer 

best for deg når det gjelder disse spørsmålene om moren din (den du tenker 

på/oppfatter som din mamma). 

 

 

Hvor ofte… Nesten 
aldri 

En sjelden 
gang 

Noen 
ganger 

Ofte Nesten 
alltid 

1. Er moren din en god lytter?      

2. Kan moren din vite hvordan du har det uten å spørre 

deg? 

     

3. Prøver moren din å forstå hva du tenker?       

4. Er det noen ting som du ikke snakker om med moren 

din? 

     

5. Snakker du om problemene dine med moren din?      

6. Sier moren din stygge ting til deg når hun er sint på deg?      

7. Tenker du at du kan fortelle moren din om hva du 
egentlig føler om noen ting?  
 

     

8. Kan du la moren din få vite om hva som plager deg?      

9. Er det noen ting som moren din ikke lar deg snakke om 
med henne? 
 

     

10. Kan du si det du tenker på selv om moren din er uenig 
med deg? 
 

     

 

 

 

 

 

Oversatt fra Parent-Child Communicaton Scale (PCCS) (Conduct Problems Research Group; CPRG) 
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Vedlegg 3 

 

FORELDRE-BARN KOMMUNIKASJON (BARN) 

Vennligst kryss av for hvilket av svaralternativene til høyre som passer 

best for deg når det gjelder disse spørsmålene om faren din (den du tenker 

på/oppfatter som din pappa). 

 

 

Hvor ofte… Nesten 
aldri 

En sjelden 
gang 

Noen 
ganger 

Ofte Nesten 
alltid 

1. Er faren din en god lytter?      

2. Kan faren din vite hvordan du har det uten å spørre deg?      

3. Prøver faren din å forstå hva du tenker?       

4. Er det noen ting som du ikke snakker om med faren din?      

5. Snakker du om problemene dine med faren din?      

6. Sier faren din stygge ting til deg når han er sint på deg?      

7. Tenker du at du kan fortelle faren din om hva du egentlig 
føler om noen ting? 
  

     

8. Kan du la faren din få vite om hva som plager deg?      

9. Er det noen ting som faren din ikke lar deg snakke om 
med han? 
 

     

10. Kan du si det du tenker på selv om faren din er uenig 
med deg? 
 

     

 

 

 

 

 

Oversatt fra Parent-Child Communicaton Scale (PCCS) (Conduct Problems Research Group; CPRG) 
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Vedlegg 4 

DASS2 Mor 
Les gjennom utsagnene og sett en sirkel rundt 0, 1, 2 eller 3 for å vise i hvor stor grad du føler at 
utsagnet passer for deg den siste uken. Det er ingen svar som er riktige eller gale. Ikke bruk for mye 
tid på et enkelt utsagn. 

Vurderingsskalaen er som følgende: 
0 Passer ikke i det hele tatt 
1 Passer til en viss grad, eller noe av tiden 
2 Passer godt, eller en god del av tiden 
3 Passer best, eller mesteparten av tiden                                                                       

 

1  

 

Jeg ble opprørt av trivielle ting 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

2 Jeg var oppmerksom på at jeg var tørr i munnen 0 1 2 3 

3 Jeg klarte ikke å oppleve noen positive følelser 0 1 2 3 

4 Jeg hadde pustevansker (f.eks. pustet alt for fort, andpusten uten fysisk 

anstrengelse) 

0 1 2 3 

5 Jeg kom ikke i gang med noe 0 1 2 3 

6 Jeg hadde en tendens til å overreagere 0 1 2 3 

7 Jeg følte meg skjelven (f.eks. følte at bena kom til å gi etter under meg) 0 1 2 3 

8 Jeg hadde vansker med å slappe av 0 1 2 3 

9 Jeg opplevde situasjoner som gjorde meg så engstelig at jeg var utrolig 

lettet når de var over 

0 1 2 3 

10 Jeg følte at jeg ikke hadde noe å se frem til 0 1 2 3 

11 Jeg ble fort opprørt 0 1 2 3 

12 Jeg følte at jeg brukte mye nervøs energi 0 1 2 3 

13 Jeg var trist og deprimert 0 1 2 3 

14 Jeg ble utålmodig hvis jeg ble forsinket på noen som helst måte (f.eks. 

heis, trafikklys, når jeg måtte vente) 

0 1 2 3 

15 Jeg følte jeg kom til å besvime 0 1 2 3 

16 Jeg følte jeg hadde mistet interessen for nesten alt 0 1 2 3 

17 Jeg følte meg verdiløs som person 0 1 2 3 

18 Jeg tok meg lett nær av ting 0 1 2 3 

19 Jeg svettet mye (f.eks. i hendene) uten at det var varmt 0 1 2 3 

20 Jeg følte meg redd uten å ha særlig grunn for det 0 1 2 3 

21 Jeg følte livet ikke var verdt å leve 0 1 2 3 
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Vedlegg 5 

DASS2 Far 
Les gjennom utsagnene og sett en sirkel rundt 0, 1, 2 eller 3 for å vise i hvor stor grad du føler at 
utsagnet passer for deg den siste uken. Det er ingen svar som er riktige eller gale. Ikke bruk for mye 
tid på et enkelt utsagn. 

Vurderingsskalaen er som følgende: 
0 Passer ikke i det hele tatt 
1 Passer til en viss grad, eller noe av tiden 
2 Passer godt, eller en god del av tiden 
3 Passer best, eller mesteparten av tiden                                                                       

 

1  

 

Jeg ble opprørt av trivielle ting 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

2 Jeg var oppmerksom på at jeg var tørr i munnen 0 1 2 3 

3 Jeg klarte ikke å oppleve noen positive følelser 0 1 2 3 

4 Jeg hadde pustevansker (f.eks. pustet alt for fort, andpusten uten fysisk 

anstrengelse) 

0 1 2 3 

5 Jeg kom ikke i gang med noe 0 1 2 3 

6 Jeg hadde en tendens til å overreagere 0 1 2 3 

7 Jeg følte meg skjelven (f.eks. følte at bena kom til å gi etter under meg) 0 1 2 3 

8 Jeg hadde vansker med å slappe av 0 1 2 3 

9 Jeg opplevde situasjoner som gjorde meg så engstelig at jeg var utrolig 

lettet når de var over 

0 1 2 3 

10 Jeg følte at jeg ikke hadde noe å se frem til 0 1 2 3 

11 Jeg ble fort opprørt 0 1 2 3 

12 Jeg følte at jeg brukte mye nervøs energi 0 1 2 3 

13 Jeg var trist og deprimert 0 1 2 3 

14 Jeg ble utålmodig hvis jeg ble forsinket på noen som helst måte (f.eks. 

heis, trafikklys, når jeg måtte vente) 

0 1 2 3 

15 Jeg følte jeg kom til å besvime 0 1 2 3 

16 Jeg følte jeg hadde mistet interessen for nesten alt 0 1 2 3 

17 Jeg følte meg verdiløs som person 0 1 2 3 

18 Jeg tok meg lett nær av ting 0 1 2 3 

19 Jeg svettet mye (f.eks. i hendene) uten at det var varmt 0 1 2 3 

20 Jeg følte meg redd uten å ha særlig grunn for det 0 1 2 3 

21 Jeg følte livet ikke var verdt å leve 0 1 2 3 
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