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Sammendrag 
Forfatter: Mari Tveita Stagrim Veiledere: Kristin J. Billaud Feragen og Tine K. Jensen 

Tittel: «Jeg var så liten at det var lett å glemme meg»: Oppvekstopplevelser til barn av 

foreldre med Huntingtons sykdom        

Bakgrunn: Huntingtons sykdom (HS) er en arvelig, nevrodegenerativ lidelse preget av 

somatiske og psykologiske symptomer. Sykdommen kan påvirke den rammedes 

omsorgsevne, familiemedlemmene rundt og spesielt barna som vokser opp med en syk 

forelder. Få studier har undersøkt oppvekstopplevelsene til disse barna. 

Problemstilling: Hvordan er det å leve med en far eller mor som utvikler HS? 

Metode: Data er knyttet til et forskningsprosjekt på Senter for sjeldne diagnoser. Det er gjort 

semi-strukturerte intervjuer av 29 personer mellom 12-65 år, som har vokst opp med en 

forelder som har Huntingtons sykdom. Tematisk analyse ble brukt for å analysere 

intervjuene.  

Resultater: Fire overordnete temaer ble analysert frem. Det første handlet om opplevelser 

knyttet til endringer i «Omsorgsmiljøet». Deltakerne fortalte at de i økende grad påtok seg 

omsorgsoppgaver i hjemmet og flere familier var preget av aggresjon, konflikt og vold. Det 

andre temaet omfattet «Sosial støtte». Analysen viste at deltakerne i særlig grad hadde behov 

for forståelse fra andre og åpenhet om sykdommen. Ulike barrierer for støtte gjorde det 

vanskelig å ta i bruk støtte som var tilstede. Det tredje temaet handlet om deltakernes 

«Uvisshet med tanke på fremtiden», relatert til egen genetisk status. Det fjerde temaet 

omfattet «Utfordringer knyttet til hjelpesystemet». Deltakerne var opptatt av at systemet 

manglet kompetanse på HS, at lovverket kunne virke som et hinder for at de fikk den hjelpen 

de hadde hatt behov for og at de som barn hadde behov for stabilitet i kontakt med 

hjelpetjenestene.  

Konklusjon: Studien viser hvordan det å leve med en forelder som har HS kan påvirke barns 

oppvekst. Kombinasjonen av familiære belastninger og fravær av andre voksne som kan 

hjelpe dem å regulere følelser og fortolke situasjonen kan tenkes å utgjøre en særlig risiko for 

utvikling av psykologiske vansker. Utfordringer knyttet til hjelpesystemet og vansker med å 

ta imot støtte ser ut til å øke belastningssituasjonen barna lever i.  
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1 Innledning 
Barn som vokser opp med psykisk syke, somatisk syke eller rusavhengige foreldre kan 

oppleve et spekter av bekymringer og de har høyere risiko for å utvikle psykiske, sosiale og 

atferdsmessige problemer enn andre barn (Helsedirektoratet, 2019). I denne oppgaven 

belyses oppvekstopplevelsene til personer som har vokst opp med en forelder som har 

Huntingtons sykdom. Denne alvorlige, nevrodegenerative lidelsen rammer i en periode der 

mange har omsorgsansvar for små barn. Få studier har undersøkt oppvekstopplevelser til 

disse barna. Formålet med denne studien er derfor å øke kunnskapsgrunnlaget og mulighet 

for å forstå mer av hvordan det er å vokse opp i en familie med Huntington sykdom (HS).  

 
1.1 Huntingtons sykdom  
HS er en autosomal, dominant arvelig og gradvis fremadskridende hjernesykdom. Forekomst 

på verdensbasis er mellom 5-10 personer per 100.000, men prevalensen er høyere i vestlige 

populasjoner (McColgan & Tabrizi, 2018). På bakgrunn av dette antas det å være 350 

personer med symptomer på HS i Norge og 700 personer som er pre-symptomatiske bærere 

av arveanlegget for HS, som ennå ikke har utviklet symptomer på sykdommen (Oslo 

universitetssykehus, 2019).  

Sykdommen er dominant arvelig og etter at genet ble oppdaget i 1993 er det blitt mulig å 

teste seg for genet eller ta fosterdiagnostikk (Quaid, 2017). Testen kan ikke forutsi når 

sykdommen bryter ut og det finnes ingen kurativ behandling for sykdommen. 

HS rammer som regel i voksen alder. Gjennomsnittsalder for diagnostisering er 45 år, 

men symptomene starter gjerne 10-15 år før de motorisk synlige utbruddene av sykdommen 

(Ross et al., 2014). Sykdommen utvikler seg gradvis over 15-25 år og forløpet kan deles inn i 

ulike faser. Den pre-manifeste perioden innebærer en pre-symptomatisk fase og en 

prodromalfase. Sistnevnte starter 10-15 år før de motorisk synlige utbruddet av sykdommen 

og karakteriseres av subtile motoriske, kognitive og atferdsmessige endringer. Den manifeste 

perioden kan deles inn i fem faser og karakteriseres av gradvis forverring av funksjon.  

Symptomene varierer mellom individer og i de ulike fasene. Motoriske symptomer kan 

deles opp i to kategorier: Ufrivillige bevegelser (chorea) og svekkelse av frivillige bevegelser 

(som koordinasjon og balanse). De atferdsmessige og psykologiske endringene starter ofte 

før de motoriske symptomene blir synlige (Paulsen, Miller, Hayes, Shaw & Paulsen, 2017). 

Kognitive svekkelser skjer på en rekke området (Peavy et al., 2010; J. Stout et al., 2012; J. C. 

Stout et al., 2011), for eksempel handler dette om kognitiv treghet, nedsatt oppmerksomhet 
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og mental fleksibilitet. Vanskene kan ofte komme til syne som lite deltagelse i samtaler, 

mindre grad av mental aktivitet, nedsatt selvinnsikt i egen situasjon og impulsive handlinger. 

Emosjonelle og psykiatriske symptomer kan være apati, angst, irritabilitet, depresjon, 

tvangslidelse og psykose (van Duijn et al., 2014). Apati er mest frekvent og ser ut til å øke 

progressivt med utvikling av sykdommen, psykose er sjeldnere enn de andre emosjonelle og 

psykiatriske symptomene. Selvmordstanker er funnet å være tilstede hos 8.0-21.2% av gen-

bærere (Hubers et al., 2013; van Duijn, Vrijmoeth, Giltay & Bernhard Landwehrmeyer, 

2018) og 6.5% rapporterer at de tidligere har prøvd å ta sitt eget liv (van Duijn et al., 2018). 

Tallene er derimot lavere (2.3%) i en studie knyttet til dødsårsaker for personer med HS i 

Norge (Solberg, Filkuková, Frich & Feragen, 2018). 

HS er altså en sykdom som rammer den berørte på en rekke ulike områder. De motoriske 

symptomene kan føre til utfordringer med å utføre dagligdagse gjøremål, samt minske den 

sykes bevegelsesrom. De psykologiske endringene preger kognitiv og emosjonell funksjon. 

På bakgrunn av dette er det funnet at HS påvirker både den rammedes omsorgsevne, 

familiene rundt den rammede og spesielt barn som vokser opp med en forelder som har HS.  

  
1.2 Å leve i en familie med Huntingtons sykdom 
Det har vært lite fokus rettet mot de alvorlige konsekvensene Huntingtons sykdom kan 

medføre for barn og ungdom som vokser opp i en familie hvor en av foreldrene har 

sykdommen. Dette til tross for at den syke forelderen har en vedvarende, alvorlig og 

livstruende somatisk sykdom, ofte i kombinasjon med psykisk sykdom, samt emosjonelle, 

kognitive og atferdsmessige endringer.   

 

1.2.1 Å være barn i en familie med Huntingtons sykdom 
En stor norsk studie undersøkte situasjonen til barn av foreldre som er pasienter i 

spesialisthelsetjenesten (Ruud et al., 2015). Til sammen 534 familier var inkludert. 

Resultatene viste at det vanskeligste for mange av barna med en syk forelder var å se den 

syke ha det vondt, samt begrensningene sykdommen medførte. Mange opplevde det 

vanskelig å hjelpe den syke. Skiftende humør og manglende tilstedeværelse fra foreldre var 

andre oppgitte utfordringer. 18% av barna beskrev «egendefinerte» traumer, denne gruppen 

oppga i størst grad psykiske vansker og negativ påvirkning i hverdagslivet. Barna av foreldre 

med psykiske lidelser rapporterte lavere livskvalitet enn i befolkningen for øvrig og generelt 

overvurderte foreldre barnas fysiske helse, trivsel og fungering i skolen.  
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En gjennomgang av litteraturen knyttet til HS viser at det finnes få studier knyttet til 

barndomsopplevelser til personer som har vokst opp i en familie med HS. Et amerikansk-

kanadisk studie (Sparbel et al., 2008) brukte fokusgrupper for å intervjue 32 ungdommer som 

bodde i familier med HS. Ved hjelp av deskriptiv kvalitativ analyse fant de fire temaer som 

ungdommene var opptatt av: Ungdommene hadde en opplevelse av «å stå på sidelinjen». De 

så at foreldrene ble dårligere. Samtidig var de preget av at de selv var i risikosonen for HS og 

opplevde i liten grad å ha mulighet til å diskutere fremtiden med andre. Det andre temaet 

omfattet «følelsen av å stå alene». Familiene var isolerte, deltakerne følte seg alene om 

bekymringen rundt egen genetisk risiko, de følte seg annerledes og fremmed fra 

jevnaldrende. Det tredje temaet omfattet «vanskeligheter i familien», som stress, konflikt og 

økonomiske utfordringer. Det fjerde temaet omfattet deltakernes opplevelse av å måtte 

«oppføre seg som voksne». De hadde mye ansvar i hjemmet og utførte omsorgsoppgaver for 

begge foreldre.  

Lignende resultater fremkom i en intervjustudie av 33 personer i alderen 9 til 28 år hvor 

alle hadde vokst opp i en familie med HS (Forrest Keenan et al., 2007). I denne studien fant 

de også et tema som handlet om at deltakerne utførte en hel del omsorgsoppgaver. De 

opplevde at dette hadde innvirkning på hverdagslivet og førte til isolasjon. De eldste fortalte 

at de fungerte som bindeledd for utvidet familie og at de ble svært tynget av oppgavene. Det 

andre temaet handlet om at deltakerne «bekymret seg for å selv ha sykdommen». Dette i den 

grad at det gikk utover dagligliv og/eller psykisk helse. Deltakerne som bekymret seg mest 

hadde fått vite om sykdommen sent i tenårene eller tidlig tjueår. Studien fant at deltakerne 

som taklet situasjonen godt beskrev «beskyttende faktorer». Disse faktorene var gode 

systemer for sosial støtte og mestringsstrategier (som distansering fra familien og 

mestringstro). Å vite om HS i oppveksten så også ut til å hjelpe deltakerne å mestre 

situasjonen. Det tredje temaet, «Risiko/behov» omfattet deltakernes behov for hjelp og 

beskyttelse.  

Også Mand, Gillam, Duncan og Delatycki (2015) brukte semi-strukturerte intervjuer for å 

undersøke den psykososiale konteksten til personer som vokste opp i en familie der en 

forelder hadde HS. Utvalget besto av ti personer mellom 13-20 år, alle var fra Australia. 

Resultatene viste at barna beskrev komplekse og ofte vanskelige oppvekstmiljøer, noen 

beskrev vold fra den syke forelderen. Deltakerne opplevde større grad av omsorgsoppgaver 

og stress enn det som er forventet av barn og ungdom i samme alder.  
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I tillegg har Vamos, Hambridge, Edwards og Conaghan (2007) brukt spørreskjemaer for å 

undersøke barndomsopplevelser til voksne personer som har vokst opp med en forelder som 

hadde HS. De fant at HS forstyrret familielivet og at begge foreldre fremsto mer 

«dysfunksjonelle» enn kontrollgruppene. I tillegg rapporterte flere deltakere mishandling, 

både fra den friske og syke forelderen.  

Et nederlandsk studie (Van Der Meer, Van Duijn, Wolterbeek & Tibben, 2012) 

sammenlignet «belastende barndomsopplevelser» hos to grupper barn. Den ene gruppen 

hadde foreldre med HS, den andre gruppen hadde foreldre med annen genetisk arvelig 

sykdom (bryst og eggstokk-kreft). «Belastende barndomsopplevelser» ble målt ved hjelp av 

spørreskjema. Resultatene viste at barn i familier der en forelder hadde HS i større grad 

opplevde alvorlig sykdom, dysfunksjon hos foreldre, psykiske problemer hos forelderen og 

vold i hjemmet.  

Noen studier har undersøkt andre problemstillinger knyttet til å vokse opp med en 

forelder med HS. Ett amerikansk studie (Van Der Meer et al., 2012) undersøkte omsorgs- og 

arbeidsoppgaver knyttet til barn og ungdoms oppvekst med en forelder som har HS. 

Deltakerne var mellom 12-20 år gamle. Den statistiske analysen viste at deltakerne hadde 

betydelige omsorg- og ansvarsoppgaver i hjemmet. Majoriteten opplevde utfordringer på 

skolen og konflikter med foreldre og dette var assosiert med omsorg- og ansvarsoppgavene i 

hjemmet. Foreldrenes grad av symptomer var assosiert med dårligere psykologisk velvære, 

økt grad av konflikt og utfordringer på skolen for de som var omsorgsgivere for en forelder. 

Også Williams, Ayres, Specht, Sparbel og Klimek (2009) fant stor grad av ansvarsoppgaver 

knyttet til hjemmet hos en gruppe ungdommer. Ungdommene hadde en hel del 

ansvarsoppgaver, de opplevde dette som en belastning. Tanker om egen genetisk status var 

fremtredende og de gikk inn i voksenroller i familien. Van Der Meer et al. (2006) fant at det å 

vokse opp med HS påvirker tilknytning på negative måter. De fant lavere antall sikre 

tilknytningsrepresentasjoner hos voksne barn av foreldre med HS, enn i en ikke-klinisk 

populasjon. Senere start av forelderens sykdom var assosiert med sikre 

tilknytningsrepresentasjoner. Flere i denne gruppen fortalte om uavklarte tap eller traumer. 

Negative, forvirrende følelser og minner knyttet til konflikter i barndommen, samt tidlig 

reversering av roller i familien var spesielt assosiert til tap av forelder før 18 år.  
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1.2.2 Pårørendestudier knyttet til Huntingtons sykdom 
Barns utvikling handler om samspill mellom barnet og omsorgsmiljøet og derfor er det av 

interesse å undersøke konteksten barn av foreldre med HS vokser opp i.  

Den sykes situasjon kan ha innvirkning på den friske forelderen. Cox (2012) brukte 

spørreskjema for å måle livskvalitet til omsorgsgivere for personer med HS, der de fleste av 

deltakerne var partnere av personer med HS. Resultatene viste at omsorgsgiverne skåret lavt 

på livskvalitet. Tilgang til sosial støtte så ut til å påvirke denne skåren i stor grad. Sosial støtte 

innebærer persepsjon eller opplevelse av å bli ivaretatt, verdsatt, å være en del av et gjensidig 

støttende sosialt nettverk, men det kan også handle om funksjoner utført for individet av 

signifikante andre (Taylor, 2011). Det er sterk evidens for at sosial støtte påvirker mental 

helse, fysisk helse og levetid (Thoits, 2011). 

 Lowit og van Teijlingen (2005) undersøkte også opplevelser knyttet til partnere av 

personer med HS. I deres intervjustudie ble det funnet at unngåelse var et tydelig mønster for 

mange. For eksempel var mange bekymret for egne barn, men snakket ikke med dem eller 

andre om dette. Før diagnosen var satt fornektet mange partnerens symptomer på HS og alle 

hadde på et tidspunkt ignorert tidlige symptomer. De som hadde barn var opptatt av 

problematiske aspekter rundt genetisk testing. Ingen av barna skal ha vært involvert i 

omsorgsoppgaver relatert til den syke. Deltakerne opplevde ikke at den sykes familie bidro 

med hjelp.   

Flere har studert omsorgs- og arbeidsoppgaver i familier med HS. Røthing, Malterud og 

Frich (2014) gjorde intervjuer av femten norske personer som hadde en pårørendefunksjon 

for en person med HS. De fleste var partnere til den syke, men utvalget besto også av noen 

foreldre, barn, søsken og én ekspartner til en person med HS. Analysen viste at sykdommen 

hadde stor innvirkning på familiesystemet og rollene i familiene endret seg. Dette førte ofte 

til konflikter og de pårørende opplevde at belastningene førte til at familien ble fragmentert 

og isolert.  

Det finnes en hel del kunnskap om barn som pårørende, men det er få studier som 

omfatter barn av foreldre med en arvelig, degenerativ sykdom som HS. De studiene som har 

utforsket oppvekstopplevelser til personer med en forelder som har HS viser belastninger på 

flere områder. I tillegg ser familiesystemet ut til å endres og den friske forelderen preges av 

situasjonen. På bakgrunn av dette er det av stor viktighet å utforske barnas 

oppvekstopplevelser nærmere. Det finnes for eksempel lite kunnskap om hvilke 

utviklingspsykologiske konsekvenser en slik oppvekst kan ha. Studiene som har hatt et bredt 
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perspektiv på oppvekstopplevelser, skiller seg fra dette studiet ved at det ene kun hadde 

voksne deltakere, to av studiene hadde kun deltakere som var barn eller ungdom, det ene er 

ett gruppestudie og er utført i land (som USA) med et helsesystem som i stor grad skiller seg 

fra det norske. Vi vet derfor lite om hvilke opplevelser og behov denne gruppen barn og 

ungdom kan ha i Norge. Det er grunn til å tro at kunnskap om disse barnas 

oppvekstsituasjoner kan ha betydning for individene som vokser opp med en forelder som har 

HS og det er grunn til å tro at økt kunnskap kan virke forebyggende i et helse-økonomisk 

perspektiv.  

 

1.2.3 Erfaringer knyttet til hjelpesystemet 
Familiers opplevelser med hjelpesystemet kan ha innvirkning på hvordan de håndterer 

situasjonen med et sykt familiemedlem. Ruud et al. (2015) fant blant annet at sykdom hos én 

forelder påvirker hele familien og at familiene ikke opplevde å bli godt nok ivaretatt av 

hjelpesystemet. De ønsket for eksempel å ha noen de kunne snakke med, en person som 

brydde seg om familiens situasjon og som kunne kontaktes ved forverring av situasjonen. 

Familiene ønsket også en person som kunne komme hjem til dem og det å få hjelp hjemme så 

ut til å være av stor betydning. Barna rapporterte stort behov for å snakke med andre om 

situasjonen og at de ikke opplevde å få godt nok tilbud til dette. De rapporterte i liten grad å 

ha fått informasjon om foreldrenes sykdom fra helsepersonell. Sosial støtte fremkom som 

svært viktig. Resultatene viste at hjelpen barna ønsket i størst grad, var at den syke fikk god 

behandling.  

Noen av funnene til Ruud et al. (2015) ser ut til å samsvare med funn fra en norsk studie 

som undersøkte pårørende til personer med HS sine opplevelser med hjelpesystemet 

(Røthing, Malterud & Frich, 2015b). De fant at de pårørende hadde behov for koordinering 

av omsorgstilbudene og at deltakerne opplevde at deres involvering og kompetanse var viktig 

i samarbeidet med helsetjenestene. Det ble også understreket at de hadde behov for større 

klarhet i roller og ansvarsfordeling relatert til den syke. De pårørende var særlig opptatt av 

behovet for en god relasjon mellom helsepersonell og familiemedlemmer, det at 

helsepersonell kjente familien var svært viktig. Dette handle om at de pårørende hadde behov 

for å vite at de hadde noen å henvende seg til dersom noe skulle skje.   

På bakgrunn av disse funnene er det av interesse å undersøke i hvordan barn av foreldre 

med HS opplever møtet med hjelpetjenester.  
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1.2.4 Barns behov for støtte i belastende livssituasjoner  
Som resultatene til Ruud et al. (2015) viser er barn av foreldre med somatisk- eller psykisk 

sykdom utsatt for en rekke belastninger og flere rapporterte opplevde traumer. Studier av 

oppvekstopplevelser til barn av foreldre med HS viser at barna, i tillegg til å vokse opp med 

en alvorlig syk forelder, utsettes for mange «belastende barndomsopplevelser» (Van Der 

Meer et al., 2012), som for eksempel høy grad av aggresjon og konflikt (Forrest Keenan et 

al., 2007; Kavanaugh, 2014; Mand et al., 2015; Røthing et al., 2015b; Sparbel et al., 2008; Lb 

Van Der Meer et al., 2012), noen forteller også at de har opplevd vold i hjemmet (Forrest 

Keenan et al., 2007; Mand et al., 2015; Van Der Meer et al., 2012). Alle disse faktorene kan 

antas å være potensielt traumatiserende for barna.  

I følge Nordanger og Braarud (2017) har nyere forskning hatt et økende fokus på 

tilstedeværelse av traumatiske belastninger gjennom oppveksten. Dette kan handle om å 

oppleve vold, overgrep eller å vokse opp i dysfunksjonelle familiemiljøer. Å være vitne til 

vold mellom foreldre har for eksempel vist å kunne være like traumatiserende som vold mot 

barnet selv (Moylan et al., 2010) og det å utsettes for mange belastninger i oppveksten er 

funnet å ha en rekke helsemessige konsekvenser i voksen alder (Ashton, Bellis & Hughes, 

2016). I tillegg viser studier at barn som allerede er utsatt for én belastning, har høyere risiko 

for å oppleve flere belastninger (Finkelhor, Ormrod, Turner & Hamby, 2005; Mossige & 

Stefansen, 2016). Dette fenomenet kalles «polyviktimisering».  

Begrepet «utviklingstraumer» kan være nyttig for å forstå hvorfor det å vokse opp med en 

syk forelder kan være traumatiserende. Utviklingstraumer beskriver «sammensatt(e) 

belastningsforhold der traumatisk belastning skjer i kombinasjon med at omsorgen svikter» 

(Nordanger & Braarud, 2017). Begrepet omfatter ikke ett traume alene, men beskriver flere 

potensielt traumatiserende erfaringer som skjer i utviklingssensitive perioder av livet.  

Helt fra tidlig alder er barn avhengige av en relasjon til dets omsorgsgivere som kan 

dekke både fysiske, psykologiske og sosiale behov. Det foregår hele tiden en 

kommunikasjonsprosess mellom voksen og barn, der koordinasjon og affektiv reparasjon er 

kritisk for barnets utvikling (Tronick, 1989). Omsorgsgivernes evne til å være «inntonet» 

(emosjonelt sensitiv og tilgjengelig) er sentral (Kogan & Carter, 1996). Det samme gjelder 

omsorgsgivernes «refleksive fungering», det vil si deres evne til å forstå, organisere og 

romme barnet. Sistnevnte er essensielt for at omsorgsgiver klarer å regulere barnets 

fysiologiske funksjoner og affekter (Slade, Grienenberger, Bernbach, Levy & Locker, 2005). 

Denne funksjonen som omsorgsgivere har kan kalles for «reguleringsstøtte» (Nordanger & 



	8	

Braarud, 2014). Særlig kan det påvirke barnet på uheldige måter hvis det ikke får hjelp til å 

regulere følelsene sine i etterkant av belastende hendelser. Omsorgssvikt kan i et utviklings-

psykologisk perspektiv således handle om at barnets reguleringsstøtte er mangelfull.  

En annen primær oppgave for omsorgsgiver er å hjelpe barnet med å forstå og gi mening 

til opplevelser. Barn trenger således ikke bare reguleringsstøtte men også fortolkningsstøtte 

når de opplever situasjoner som er traumatiserende, belastende eller uforståelige. I en review-

studie fant Fivush (1998) at det å kunne diskutere hendelser med andre og verbalt 

representere disse hendelsene for seg selv spilte en viktig rolle for hvordan barn forstår og 

fortolker hendelser. Barn som opplever traumatiske hendelser og som ikke diskuterer disse 

med andre kan ha problemer med å forstå hendelsene, noe som er assosiert med negativ 

affekt (Fivush, 1998).  

Dersom traumatisering skjer i relasjon til en forelder, for eksempel at forelderen er 

voldelig, kan en anta at barnet i mindre grad får hjelp til å forstå og tolke det som skjer, men 

også at barnet i mindre grad får hjelp til å regulere seg ned i etterkant av hendelsene. Dermed 

står barn som opplever potensielt traumatiserende hendelser i hjemmet i en særlig risikoutsatt 

situasjon. På tross av at det finnes noen studier som beskriver situasjoner med vold og 

overgrep i familier med HS, så er det få studier som har undersøkt hvordan dette kan 

oppleves for barn som vokser opp i disse hjemmene.   

 

1.3 Teoretisk perspektiv 
Studiene jeg har gjort rede for antyder at det å leve med en forelder med HS kan prege 

oppveksten til barn på en rekke områder. Det kan tenkes å ha konsekvenser for deres 

psykologiske utvikling, påvirke dem sosialt og relasjonelt og ha innflytelse på 

skolefungering, samt senere utdannelse og yrkesvalg. Dette aktualiserer behovet for et 

teoretisk perspektiv som kan fange opp disse ulike nivåene. Urie Bronfenbrenner 

(Bronfenbrenner, 1979) sitt rammeverk for forståelse av utvikling vil brukes som et analytisk 

perspektiv i oppgaven. Intensjonen er at dette vil bidra til en helhetlig forståelse av 

deltakernes oppvekstopplevelser og at dette igjen vil gi grunnlag for økt innsikt i bredden av 

deltakernes situasjon og behov.  

 

1.3.1 Et kontekstuelt perspektiv på utvikling 
Urie Bronfenbrenner hadde en tverrfaglig tilnærming til menneskelig utvikling. Han utviklet 

den bio-økologiske modellen som gjør rede for ulike innvirkende faktorer i et oppvekstmiljø. 
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Denne kan brukes for å forstå og studere ulike nivåer av kontekst i menneskelig utvikling 

(Bronfenbrenner, Lerner, Hamilton & Ceci, 2005). Modellen beskriver hvordan menneskets 

utvikling beveges og restruktureres av miljøet det lever i. Bronfebrenner vektlegger derfor et 

perspektiv der de vitenskapelig relevante egenskapene i et miljø ikke kun er objektive 

egenskaper, men i stor grad avhengig av det subjektivt opplevde (Bronfenbrenner et al., 

2005). 

Den bio-økologiske modellen består av fem nivåer: Mikro-, meso-, ekso-, makro og 

kronosystem (Bronfenbrenner, 1979).  

Mikrosystemet er det innerste nivået i modellen og består av aktiviteter, roller og inter-

personlige relasjoner som personen i utvikling er i direkte kontakt med og deltar aktivt i 

(Bronfenbrenner, 1979). Mikrosystemet består av det opplevde for individet, fantasi og 

forestillinger er derfor sentralt. Det som påvirker barnets utvikling mest er aktiviteter og 

relasjoner. Den minste relasjonelle enheten kalles dyade. Dette er når to personer er 

oppmerksomme på hverandre eller deltar i hverandres aktiviteter. Dyaden er viktig både fordi 

den danner i seg selv en viktig kontekst for utvikling, men også fordi den muliggjør større 

inter-personlige strukturer. Dyaden kan ha tre funksjonelle former, den første er gjennom 

«observasjon». Dette handler om at et individ følger med på den andre og den andre legger 

merke til det. Den andre dyadeformen handler om «felles aktiviteter», det den ene gjør 

påvirker den andre og denne gjensidigheten er grunnlag for mer komplekse mønster av 

interaksjon. Relatert til dette er det relevant at det i disse relasjonene alltid vil være en 

maktbalanse, for eksempel står stort sett den voksne i en maktposisjon over barnet. I tillegg 

skaper disse interaksjonsmønstrene en affektiv relasjon og det er sentralt for 

utviklingspotensialet til barnet at disse følelsene er gjensidig positive. Den tredje funksjonelle 

formen for en dyade er «primærdyaden». Dette handler om at den andre personen eksisterer i 

barnets bevissthet selv når de ikke er sammen.  

Mer komplekse mønster av interaksjon kalles N+2-systemer, dette er større inter-

personlige strukturer. For at en dyade skal fungere effektivt er den avhengige av tredjeparter, 

som partnere, slektninger, venner og naboer. Er disse strukturene fraværende vil det virke 

forstyrrende på barnets utvikling (Bronfenbrenner, 1979).  

Det Bronfenbrenner kaller «økologiske overganger» innebærer endringer i mikromiljøet, 

for eksempel kan det handle om at en forelder blir rammet av en alvorlig sykdom. 

Overgangene setter i gang utviklingsprosesser, de kan skje gradvis eller være plutselige og 

dramatiske. Overganger foregår gjennom hele livsløpet og innebærer nesten alltid endring av 

roller, både roller som barnet går inn i og roller som barnet møter (Bronfenbrenner, 1979). En 
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rolle handler om «expectations for behavior associated with particular positions in society» 

(Bronfenbrenner, 1979, s. 6), den bio-økologiske modellen vektlegger i stor grad ulike rollers 

betydning for individets utvikling, «placing people in different roles (...) can radically 

influence the kinds of activities and relations in which they engage and thereby presumably 

alter the course of their development» (Bronfenbrenner, 1979, s. 84).  

Mesosystemet handler om forholdet mellom to eller flere mikrosystemer som barnet deltar 

aktivt i. Dette forholdet spiller en viktig rolle som utviklingspotensial for et barn. For 

eksempel vil krav og roller i de ulike systemene og i hvilken grad disse er kompatible være 

viktig. Det er problematisk for barnets utvikling dersom det er lite enighet eller overlapp 

mellom de ulike arenaene barnet beveger seg i. Som at en lærer ikke vet at et barn vokser opp 

i en familie der en av foreldrene har en alvorlig sykdom. Dette kan skape krysspress og 

lojalitetskonflikter for barnet. For at skole og hjem skal fungere effektivt som 

utviklingskontekster er barnet avhengig av en viss samstemthet og kommunikasjon mellom 

disse.  

Eksosystemet refererer til én eller flere settinger som ikke involverer personen som en 

aktiv agent, men der hendelsene som skjer allikevel kan ha påvirkning på barnet. Som at 

foreldres kontakt med helsevesen og politi eller storfamiliens samtaler og kunnskap om HS 

kan prege et barn uten at det deltar direkte i denne samhandlingen.  

Makrosystemet er det overordnete nivået som involverer mønster i kulturer, verdier, 

religion og ideologi. Dette nivået påvirker interaksjon mellom alle de andre nivåene i 

menneskelig utvikling. For eksempel kan helsevesenets organisering og lover hindre at et 

barn vokser opp i en familie med mye vold. En kulturs holdninger til psykiske lidelser kan ha 

innvirkning på hvilken hjelp en syk forelder får og dermed ha innvirkning på et barns 

oppvekstvillkår.  

Bronfenbrenner tilføyde etter hvert et nytt nivå i den bio-økologiske modellen: 

Kronosystemet. Sentralt for dette systemet er at endringer påvirker individet over tid. 

Eksempelvis kan mange belastende hendelser i et individs oppvekstmiljø prege dette 

individet som voksen.  

I en rekke artikler revideres og utdypes modellen videre (Bronfenbrenner et al., 2005). 

Etter hvert ble det sentralt at modellen ble for ensidig opptatt av miljøfaktorene og i for liten 

grad opptatt av ressursene individet selv sto for. Det ble det derfor i større grad vektlagt at 

elementene virker sammen, også kalt prosess-person-kontekst-tid (PPCT). Samspillet mellom 

barnet og de ulike elementene kalles for «proksimale prosesser». Prosesser som foregår over 

tid og med høy frekvens er spesielt viktig og for små barn er særlig samspillet med foreldre 
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av stor betydning. Disse aktivitetene bør foregå sammen med noen barnet har en sterk, 

gjensidig emosjonell tilknytning til (Bronfenbrenner et al., 2005). 

I følge den reviderte modellen avhenger altså menneskets utvikling av karakteristikker 

ved personen (hennes biologiske, kognitive, emosjonelle og atferdsmessige karakteristikker), 

konteksten (der samspill og relasjon mellom barn og foreldre er spesielt viktige) og 

samspillet mellom disse nivåene over tid.  

 

1.4 Studiens hensikt og problemstilling 
HS er en alvorlig, genetisk sykdom, med dødelig utfall. Den syke preges på ulike områder, 

ofte både somatisk og psykologisk. Det er få studier som spesifikt omfatter barn av foreldre 

med HS. Resultatene fra de få foreliggende studiene bekrefter antakelsen om at sykdommen 

preger barns oppvekst på mange nivåer, samt at HS er en stor belastning for familiene til den 

syke. Forskningsfeltet preges av få studier der barnets opplevelse står i fullt fokus og vi vet 

lite om de følelsesmessige konsekvensene for barnet når sykdommen rammer far eller mor. 

Med et bredt kontekstuelt perspektiv vil derfor denne studien belyse et overordnet spørsmål: 

Hvordan er det å leve med en far eller mor som utvikler HS? 

Med dette som grunnlag vil studien forsøke å identifisere mønster som går igjen i 

oppveksthistoriene og hva deltakerne legger vekt på når de forteller historiene. Funnene vil 

vurderes og drøftes opp mot tidligere empiri på feltet, den bio-økologiske modellen, samt 

funn fra utviklingspsykologi- og traumefeltet. Intensjonen er at dette vil kunne bidra til økt 

forståelse og innsikt i situasjonen barn av foreldre med HS står i, slik at disse får den hjelp og 

støtten de har behov for. Det er også et ønske at studien vil kunne belyse videre områder for 

forskning, da dette er mangelfullt.  

Oppgaven er begrenset til å handle om å vokse opp med en forelder som har HS. 

Deltakerne består av barn og ungdom som i dag vokser opp med en far eller mor som er 

rammet av HS og voksne som ser tilbake på egen barndom. Studien har derfor både et nåtidig 

og et retrospektivt perspektiv. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i intervjuer der deltakerne 

forteller om barndomsopplevelser før fylte 18 år. Intervjuer uten beskrivelser av denne 

perioden eller der foreldrene ikke hadde utviklet sykdommen før etter fylte 18 år er derfor 

utelatt.  
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2 Metode 
2.1 Epistemologi og metodologisk bakgrunn 
Formålet med undersøkelsen var å undersøke hvordan det er å leve med en forelder som har 

HS. Jeg tar utgangspunkt i deltakernes opplevelse av oppveksten og ønsker å identifisere 

mønstre av erfaring. Jeg tar utgangspunkt i et fenomenologisk perspektiv. Dette legger til 

grunn at man for å undersøke mennesket må ta utgangspunkt i personers subjektive 

oppfatning. Oppgaven er også basert på kritisk realisme, som anerkjenner måtene 

enkeltpersoner gir mening om sin opplevelse og samtidig vektlegger hvordan en bredere 

sosial kontekst innvirker på disse betydningene (Braun & Clarke, 2006).  

Jeg valgte en kvalitativ tilnærming som bruker språk og andre deskriptive og fortolkende 

former for menneskelig uttrykk som data (Levitt et al., 2017). Denne tilnærmingen legger 

også til grunn at en for å forstå fenomener må få tilgang til personlige opplevelser og 

forståelse (Magnusson & Marecek, 2015). Metoden kan egne seg til å undersøke områder der 

det finnes lite forskning (Hunt, 2011). På bakgrunn av at det kun finnes et fåtall studier som 

undersøker opplevelsene til barn av foreldre med HS underbygger også dette valget av det 

kvalitative perspektivet som nyttig.  

I denne oppgaven har jeg valgt å utføre en tematisk analyse (TA), en metode der poenget 

er å fange et mønster eller de essensielle egenskapene ved et fenomen (Braun & Clarke, 

2006; Holloway & Todres, 2003). Metoden kan brukes for å analysere både små og store 

utvalg (Clarke & Braun, 2017) og er et fleksibelt forskningsverktøy ved at det potensielt kan 

gi et rikt og detaljert, samtidig kompleks beskrivelse av data (Braun & Clarke, 2006).  

Metoden står teoretisk fritt og kan brukes for å rapportere opplevelse, mening og 

virkeligheten til deltakerne (Braun & Clarke, 2006). Samtidig ønsker jeg å anerkjenne og 

belyse den bredere sosiale konteksten deltakerne befinner seg i, det bio-økologiske 

perspektivet vil derfor brukes som analytisk perspektiv. Jeg har valgt en induktiv tilnærming, 

da dette kan være nyttig i møte med «nye terreng» (Braun & Clarke, 2006). 

 

2.2 Utvelgelse og rekruttering 
Rekrutteringen foregikk gjennom spredning av informasjon om prosjektet via 

Landsforeningen for Huntington sykdom sin nettside og medlemsblad, nettsiden til Senter for 

sjeldne diagnoser (SSD), informasjon gitt til familier som er i kontakt med SSD (gjennom 

rådgivere) og deltakere på kurs for pårørende (arrangert av SSD). Alle deltakerne som viste 
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interesse for å delta fikk informasjon om studien skriftlig (Appendiks 1), ved behov også over 

telefon. De fikk tilsendt samtykkeskjema (Appendiks 2) per post. Kriterium for å bli med i 

studiet var at deltakeren skal leve eller ha levd med en forelder som har HS. Da vi mottok 

skriftlig samtykke ble deltakere igjen kontaktet av en ansatt ved SSD som jobbet på 

prosjektet. Ved behov fikk deltakerne mer utfyllende informasjon om studien og det ble gjort 

avtale om tidspunkt og sted for intervju. Deltakere fikk tilbud om at intervjuet ble 

gjennomført på SSD, over telefon eller at intervjueren reiste til deltakerens bosted for å utføre 

intervjuet.  

Rekrutteringsprosessen pågikk vår og høst 2018. I alt 42 personer tok kontakt eller sendte 

inn samtykke der de bekreftet at de ønsket å delta i studien. Til sammen seks personer 

oppnådde vi ikke kontakt med, enten ved at vi ikke fikk respons på telefonnummeret de 

hadde oppgitt eller at de ikke svarte på skriftlig forespørsel om å ta kontakt. I alt 36 deltakere 

gjennomførte intervju. Gjennomsnittsalderen på utvalget var 36 år. Av de som ble intervjuet 

var 26 kvinner og 10 menn. Inklusjonskriterier for min analyse var at deltakere må ha vokst 

opp med en forelder med HS, at deltakerne var under 18 år i deler av perioden forelderen var 

syk og at deltakeren forteller om denne perioden i løpet av intervjuet. Personer med 

symptomer på HS eller en HS-diagnose ble inkludert i studien så lenge personen kunne 

gjennomføre intervjuet. En kort screeningsamtale ble gjennomført ved intervjustart for å 

vurdere dette. I analysen ble 29 intervjuer inkludert. De resterende syv ble ekskludert på 

bakgrunn av at deltakeren var over 18 år ved foreldrenes antatte symptom- eller sykdomsstart 

eller at de ikke fortalte om hendelser før fylte 18 år. Utvalget i denne analysen besto av 21 

kvinner og 8 menn, i alderen 12 til 65 år. Av disse var seks deltakere under 18 år ved 

intervjutidspunktet.  

 

2.3 Intervju 
I forkant av intervjuet ble deltakerne gitt generell informasjon om transkripsjon, sletting av 

data, frivillighet, mulighet for å trekke seg fra studien og om at dataene vil bli avidentifisert. 

Det ble også understreket at det var den enkeltes subjektive opplevelse av oppveksten vi 

ønsket. Intervjuformen var semi-strukturerte intervjuer som startet med spørsmål om 

motivasjon for deltagelse, samt bakgrunnsinformasjon om familien. Intervjuet fortsatte med 

mer strukturerte spørsmål i etterkant, disse inkluderte deltakernes opplevelse av barndommen 

og senere tema som åpenhet, opplevelse av støtte og ressurser. Intervjuguiden (Appendiks 3) 

er basert på forskningslitteratur på feltet. Den ble diskutert med rådgivere ved Senter for 
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sjeldne diagnoser (SSD) som har lang erfaring med tematikken knyttet til HS. Intervjuguiden 

ble også presentert og diskutert med prosjektets referansegruppe (personer som representerer 

Foreningen for Huntington sykdom), samt diskusjon med ulike klinikere på feltet. Det ble tatt 

lydopptak av intervjuene. Til sammen var det fem ulike personer som utførte intervjuer, to 

profesjonsstudenter fra Universitetet i Bergen, to forskere ved SSD og undertegnende. Alle 

ble veiledet av prosjektleder Kristin J. B. Feragen. Intervjuene ble foretatt på SSD, over 

telefon eller på andre steder i nærheten av deltakerens bosted, for eksempel hjemme hos 

deltakeren, på et møterom på deltakerens arbeidsplass (etter deltakerens initiativ), på et hotell 

og en helsestasjon. Vi vektla å finne et sted som passet for deltakerne og som hun/han var 

mest mulig komfortabel med. Alle intervjuene ble utført i et lukket rom uten andre tilstede, 

med unntak av et intervju der deltakeren ønsket å ha med seg et familiemedlem.  

 

2.4 Transkripsjon 
Transkripsjon ble gjort fortløpende, lydfilene er i etterkant blitt slettet, i tråd med 

anbefalinger og retningslinjer fra Personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus. 

Lydfilene ble transkribert ortografisk, da det essensielle i min analyse var det deltakerne 

fortalte, heller enn måten de fortalte det på. Verbale ytringer, tydelige følelsesuttrykk (som 

latter, gråt) og lengre pauser ble markert. De fleste av intervjuene ble transkribert av 

undertegnende, noen av andre tilknyttet prosjektet. Transkripsjonene ble avidentifisert, navn 

på steder, land og personer ble fjernet, alder ble oppgitt i alderskategorier. Andre 

gjenkjennende detaljer er også fjernet, som for eksempel antall søsken. Dette med bakgrunn i 

at deltakergruppen er en liten gruppe. Navnene i resultatdelen er derfor fiktive, i noen tilfeller 

er kjønn på deltakerne eller personene som omtales endret.  

 

2.5 Analyseprosessen 
Ved bruk av tematisk analyse er det viktig å tydelig vise prosess og utføring av metoden 

(Braun & Clarke, 2006). Jeg har valgt å følge Braun og Clarke sine seks steg for tematisk 

analyse (Braun & Clarke, 2006).  

 

2.5.1 Bli kjent med data.  
I intervju- og transkripsjonsprosessen ble jeg gradvis kjent med data. Allerede i denne 

prosessen starter gjerne en fortolkende prosess (Braun & Clarke, 2006). Jeg ønsket å forholde 
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meg til data med «et åpent blikk», uten for mange for-forestillinger om hva jeg ville finne. 

Jeg unnlot derfor å lese mye om allerede eksisterende forskning på området, men hadde 

gjennom diskusjon med ansatte på SSD noe informasjon om typiske problemstillinger for 

feltet. Etter å ha utført og transkribert intervjuer leste jeg intervjuene flere ganger, samtidig 

noterte jeg ned ulike tanker og refleksjoner som oppsto i møte med teksten. I denne fasen 

begynte jeg å skrive en «dagbok» over prosessen, dette for å ikke miste av syne tanker og 

refleksjoner jeg fikk underveis i prosessen. Jeg har med jevne mellomrom gått gjennom 

notatene for å ikke låse meg i forståelse og tolkning av data.  

 

2.5.2 Utvikle innledende koder. 
I denne fasen hadde jeg lest intervjuene flere ganger og hadde startet å utvikle ulike ideer om 

hvilke temaer som fantes i materialet. Jeg kodet mens jeg leste all data på nytt. Dataene er 

kodet manuelt, på et semantisk nivå. Jeg kodet altså det som eksplisitt ble omtalt, dette for å i 

størst grad begrense fortolkning til senere faser. Tabell 2.1 viser et eksempel på tekstutdrag 

og koding.  

 

Tabell 2.1:  
Eksempel på tekstutdrag og kode 
Tekstutdrag Kode 
Det er jo kranglene som er veldig kjipe, 
hvor du blir … Trist og redd, føler alt på 
en gang.  

- Konflikter er vanskelig 
- Blandet dysforisk affekt som respons på 
konflikt 

 

Kodingen foregikk uten forsøk på å få kodene til å passe inn i en pre-eksisterende ramme. Jeg 

gjorde en fullstendig koding, altså at jeg kodet hele data-settet. I følge Braun & Clarke (2006) 

er dette en måte å hindre at en låser seg i tidlige antagelser om hvilke temaer som er tydelig i 

materialet. I arbeidet med kodingen opplevde jeg at mønster og temaer jeg tidligere ikke 

hadde lagt merke til ble synlige og materialet fremsto enda rikere og med en større bredde 

enn jeg hadde observert og reflektert over i etterkant av intervjuene, transkripsjon og 

gjennomlesing av materialet de første gangene.  

 

2.5.3 Søke etter temaer.  
Materialet var stort og det ble mange koder. Jeg brukte både tankekart og Post-it lapper som 

verktøy for å arbeide med ulik organisering av kodene og for å konstruere koder til større 

meningsbærende enheter. Jeg noterte sentrale temaer for hvert enkelt intervju først, før jeg 
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undersøkte hvilke koder og temaer som gikk igjen på tvers av intervjuene. Braun og Clarke 

(2006) definerer et tema som at det fanger noe viktig i data relatert til forskningsspørsmålet 

og at det representerer en grad av mønster i materialet. Det var fristende å fastslå temaer på 

bakgrunn av frekvens av koder med lignende innhold. Braun og Clarke (2006) påpeker 

imidlertid at viktigheten av et tema ikke kun bør avhenge av frekvens. Mitt fokus var å finne 

mønster av temaer på bakgrunn av det jeg oppfattet at deltakerne var opptatt av og vektla i 

sine historier. At deltakerne vektla et tema har jeg definert som at de: Spontant trekker noe 

frem, at de eksplisitt uttrykker at temaet var viktig, at det ble oppgitt som å ha stor betydning 

for dem psykologisk, relasjonelt eller miljømessig eller at noe preget dem i særlig stor grad.  

Inspirert av «Consensual qualitative research» (Hill, Thompson & Williams, 1997) 

ble funn og refleksjoner diskutert med andre som har hatt kjennskap til datamaterialet, 

forskningskoordinator ved SSD, stipendiat ved SSD og veileder fra Psykologisk Institutt. 

Disse har lest all data eller deler av data og har psykologisk fagbakgrunn. Å diskutere 

analysene i team er gjort på bakgrunn av antagelsen om at flere perspektiver i større grad er 

fri for forskerskjevhet, at det kan fange en større grad av kompleksitet ved data, men også 

fordi individuelle forskere kan overse viktige nyanser i data på grunn av «skjevhet» og 

forventninger som kan påvirke deres forståelse av data (Hill et al., 1997). Vi har lest data 

hver for oss, jeg har så lagt frem mine funn og refleksjoner og fått innspill på dette som jeg 

har tatt med meg videre i analysene. Tidvis bidro dette til at jeg både oppfattet elementer i 

materialet jeg selv ikke hadde lagt merke til, at jeg kunne tolke funn på flere måter eller i 

videre forstand.  

Gjennom en frem og tilbake analytisk prosess sto jeg igjen med fire overordnede 

temaer og flere sub-temaer som kunne representere materialets bredde og mangfold. For 

eksempel fant jeg ulike tekstsegmenter der deltakerne trekker frem relasjon til den friske 

forelderen (tabell 2.2). Kodene illustrerer noe av mangfoldet i sub-temaet som omhandlet i 

hvilken grad deltakerne opplevde en god/dårlig relasjon til den friske og hvordan HS påvirket 

relasjonen mellom dem. 
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Tabell 2.2:  
Eksempel på tekstutdrag og koder fra sub-temaet «Relasjon til frisk omsorgsperson» 
Data Koder Sub-tema Tema 
I: (...) Hvordan var 
forholdet til pappa i den 
perioden?  
D: Det var veldig bra 
egentlig, for jeg tror at jeg 
kunne eller jeg snakket 
veldig mye med han om 
det og han støttet (...) 
 

- God relasjon til frisk 
forelder i 
sykdomsperioden 

- Snakket med frisk 
forelder om 
hjemmesituasjonen 

- Opplevde frisk forelder 
som støttende 

Relasjon til 
frisk forelder 

Omsorgsmiljøet 

Hun (steforelder) var jo 
alltid der og prøvde å 
skåne meg for ting, 
beskytte meg og var 
megleren på en måte da. 
 

- Opplevde at frisk 
steforelder beskyttet 

- Frisk steforelder fungerte 
som megler i konflikter 

Relasjon til 
frisk forelder 

Omsorgsmiljøet 

Så.. men det var liksom det 
at jeg ikke ville diskutere 
om det med pappa, fordi 
jeg følte at han måtte være 
litt for seg selv og. Ville 
ikke være en byrde.     
 

- Ønsket ikke å diskutere 
sykdommen med frisk 
forelder  

- Ville ikke være en 
belastning for frisk 
forelder 

Relasjon til 
frisk forelder 

Omsorgsmiljøet 

 

2.5.4 Gjennomgang av temaer.  
Denne fasen fungerte som en slags «kvalitetskontroll» før analysen (Braun & Clarke, 2013), 

og besto av to prosesser. Først leste jeg over data-settet og temaene på nytt, slik at jeg igjen 

kunne vurdere om data og organisering gjenspeilet hverandre. Så gikk jeg over kodene og 

sjekket at disse stemte overens med tekstutdragene, noe jeg opplevde at de gjorde i stor grad. 

Etter dette leste jeg data-ekstraktene knyttet til hvert tema og så etter sammenhengende 

mønster. I den andre prosessen leste jeg hele data-settet på nytt og fant sub-temaer jeg hadde 

oversett da jeg søkte etter dem i første omgang. Jeg inkluderte nå disse i resultatene, og kodet 

for sub-temaer jeg ikke hadde funnet tidligere. Også i denne fasen brukte jeg tankekart og 

Post-it lapper som verktøy. Jeg endret flere ganger strukturen i sub-temaene, blant annet fordi 

jeg opplevde at de de overlappet hverandre. Denne fasen gikk jeg tilbake til flere ganger i 

løpet av arbeidet med analysen. 
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2.5.5 Definere og navngi temaer.  
I denne fasen var det essensielt å finne «essensen» i vært tema. Dette gjorde jeg ved å se på 

innholdet i de ulike temaene og deretter beskrev jeg dem skriftlig. Å starte skriveprosessen 

kan bidra til å klargjøre de ulike temaene (Braun & Clarke, 2013). Jeg opplevde at det å 

skrive korte beskrivelser av de overordnede temaene bidro til å klargjøre både forskjeller og 

relasjoner mellom overordnede temaer og sub-temaer. I denne fasen ble mange ulike sub-

temaer synlige og jeg jobbet igjen med Post-it lapper for å definere og raffinere disse. Etter 

hvert begynte jeg å trekke ut sitater som kunne illustrere de analytiske poengene jeg hadde 

kommet frem til eller som beskrev unntak fra temaene jeg hadde definert. Dette for å kunne 

vise leseren bredde i og dybde i materialet. Jeg gikk tilbake til denne fasen flere ganger under 

arbeidet med å produsere rapporten.  

 

2.5.6 Produsere rapport 
I denne fasen gjorde jeg litteratursøk ved hjelp av PubMed, PsycInfo og Oria. Dette for å få 

nærmere innblikk i funnene fra andre studier. Studier relevant for oppgaven ble lest. I denne 

perioden ble det også relevant å lese annen teori knyttet til generell utviklingspsykologi og 

traumepsykologi. 

I oppgaven ble det relevant å beskrive hvor frekvent de ulike temaene eller sub-temaene 

var, dette for å gjøre representativitet og variasjoner i utvalget tydelig for leseren. Disse 

beskrivelsene er basert på anbefalinger etter et review av «Consensual qualitative research», 

utført at Hill et al. (1997). Et tema som gjelder for alle deltakerne vil beskrives som 

«generelle funn». Hvis funnet gjelder for mer enn halvparten ansees det som «typisk», i disse 

tilfellene refererer jeg til deltakerne som «en del» eller «mange». Hvis funnet gjelder for mer 

enn et par deltakere og opp til halvparten ansees temaet som en «variant» og deltakerne 

refereres til som «noen» eller «flere». Gjelder funnet kun 1-2 personer beskrives det som 

«få». 

 I fremstilling av data benyttes sitater som best illustrerer temaene.   
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3 Resultater 
Som ventet har deltakerne en mengde ulike opplevelser preget av oppveksten der en av 

foreldrene har HS. De fleste opplever at oppveksten er blitt preget av forelderens sykdom. 

Det er få som forteller at de har opplevd en barndom der forelderens sykdom ikke har hatt 

betydning for deres liv. I analysen har jeg definert fire overordnete temaer som er særlig 

fremtredende i materialet (Tabell 3.1). Temaene har jeg valgt å kalle «Omsorgsmiljøet», 

«Sosial støtte», «Uvisshet knyttet til egen fremtid» og «Utfordringer relatert til 

hjelpesystemet».  

 

Tabell 3.1:  

Oversikt over temaer og sub-temaer 

Temaer Sub-temaer 

Omsorgsmiljøet Relasjon til forelder med HS 

Relasjon til frisk omsorgsperson 

Relasjon til søsken 

En omvendt omsorgsposisjon 

Konflikt, aggresjon og vold 

Sosial støtte Opplevelsen av å bli forstått 

Åpenhet om sykdommen 

Barrierer for å ta imot støtte 

Uvisshet knyttet til egen fremtid  

Utfordringer relatert til hjelpesystemet Behov for kompetanse på HS 

Utfordringer knyttet til lovverk 

Stabilitet i kontakt med hjelpetjenester 

 

3.1 Omsorgsmiljøet 
Deltakerne vektlegger temaer relatert til omsorgsmiljøet. For de fleste endrer omsorgsmiljøet 

seg i takt med sykdomsprosessen til den rammede forelderen. Endringene virker å prege 

deltakerne både relasjonelt, psykologisk og når det kommer til praktiske gjøremål. Noen 

deltakere beskriver det som en endret «stemning» i hjemmet. I analyseprosessen ble det 

tydelig at endringene kom til syne på ulike områder i omsorgsmiljøet. Jeg har sammenfattet 

dette i de fire ulike sub-temaene «Relasjon til forelder med HS», «Relasjon til frisk 
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omsorgsperson», «Relasjon til søsken», «En omvendt omsorgsposisjon» og «Konflikt, 

aggresjon og vold».  

 

3.1.1 Relasjon til forelder med HS.  
Deltakerne vektlegger hvordan relasjonen til den syke forelderen endrer seg. Det å beholde 

en god relasjon til den syke fremstår i de fleste tilfellene vanskelig gjennom sykdomsforløpet. 

Deltakerne opplever at den syke ikke lenger klarer å ta deltakernes perspektiv, responderer på 

uvante måter, er preget av ustabilitet eller oppleves som utilgjengelig. Mange forteller at den 

syke faren eller moren gradvis forsvinner, blir passiv og mister evnen til å ta vare på seg selv. 

«Lina» gir uttrykk for dette,   

Han kan ikke gå, han kan ikke spise selv, han mista tennene sine ganske fort … Så 

han er jo bare en pasient for meg. Jeg kjenner han ikke egentlig og det er litt 

skummelt, for jeg kjenner at jeg savner å ha en pappa, men hvordan vet du egentlig 

det når du ikke har hatt en pappa? 

Det at den syke blir hjelpetrengende fører til et lojalitetsforhold mellom forelder og barn, som 

«Steinar» sier, «Det er mye lettere å distansere seg fra noen som er slemme, som hadde slått 

(...), du kan jo ikke rømme fra noen som er syke».  

Deltakerne forteller om ulike emosjonelle responser på endringene som preger den 

syke forelderen. Et typisk funn er at deltakerne stenger egne følelser ute og distanserer seg fra 

den syke, som «Henriette»,  

(Jeg) kan ikke se noe av det, den moren jeg husker (…) hun har noen øyeblikk hvor 

hun er seg selv, jeg kan ikke huske å ha sett de øyeblikkene på veldig lenge. Men det 

kan også være en forsvarsmetode, så jeg ikke blir så redd eller trist eller skuffet, fordi 

jeg ikke tenker på henne som moren min lenger. 

 

Flere forteller om skamfølelse relatert til den syke som kan fremstå rar og annerledes. 

«Bjørn» fortalte, «jeg var skikkelig flau, når hun kom kjørende ville jeg helst ikke sitte på, 

jeg lot som jeg ikke kjente henne, men jeg visste ikke at det var sykdom, jeg ante ikke hva det 

var». Flere deltakere forteller om dårlig samvittighet relatert til den sykes situasjon, «Trine» 

forteller,  

du kverner jo, hva er det som skjer (...). Den dårlige samvittigheten. Å, nå begynner 

tårene mine å trille. (Senere i intervjuet) Men det er den samvittigheten som, ja, det 

bærer nok mer enn jeg vil innse, at hun har ikke hatt det bra (...) 
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Flere av deltakerne opplevde redsel og bekymring knyttet til den sykes tilstand, som 

«Håkon» forteller, «Jeg hadde så angst for å komme hjem, for at mor skulle bli dårlig, ligge 

og kave». Redselen er også for flere knyttet til økt aggresjonsnivå og dårlig impulskontroll, 

som «Benedikte» beskriver,  

jeg var redd stort sett bestandig, jeg gikk hele tiden i beredskap, det kunne være et lite 

ord som utløste sinne (...). Jeg visse aldri hva som møtte meg da jeg lukket opp døra 

og jeg hadde ikke lyst til å legge meg å sove, så jeg kjente voldsomt på den redselen, 

(...) og det er jo klart et sinne som var veldig sterkt da. (...) hun (gjorde) mange rare 

ting som jeg ble veldig redd av (...) knuste all kjøkkenservice fordi hun ikke likte det. 

 

3.1.2 Relasjon til frisk omsorgsperson.  
I takt med at den syke forelderen blir dårligere ser det ut til at relasjonen til den friske 

omsorgspersonen kan endre seg. Den friske kan være enten deltakerens biologiske far eller 

mor, partner til den syke forelderen og i noen tilfeller er dette andre familiemedlemmer, som 

en onkel eller tante.  

Et typisk funn er at deltakerne trekker frem økt behov for tilstedeværelse fra den 

friske når den syke blir dårligere. «Stine» trekker frem verdien i å ha en tilstedeværende frisk 

steforelder, «hun var jo alltid der, prøvde å skåne meg for ting, beskytte meg».  

Noen deltakere trekker frem den friskes «meglerrolle» som viktig. Dette var «Alma» 

opptatt av, 

(...) Mamma støttet – hun var veldig sånn, når vi havnet i krangler, så tok hun alltid 

vårt parti … Hvis jeg ikke turte – man tør jo ikke helt å si imot faren sin på en måte, 

men da tok hun ofte vårt parti og sa at han var urimelig og etter hvert så gjorde det at 

jeg turte å si nå er du urimelig. (...) Jeg ble jo veldig nær mamma da.  

 

Et annet viktig aspekt ved tilstedeværelse av en frisk forelder er deltakernes 

opplevelse av at den friske tar vare på den syke, som «Lars» peker på, «det gjør det jo mye 

lettere for oss å takle at hun er syk, at hun har en som faktisk ønsker å ta vare på henne».  

Behov for bistand til praktiske gjøremål er også et funn som går igjen i materialet, 

som «Runa» forteller, «Stefaren min har jo tatt mest, når pappa ikke har stilt opp på flere år 

så har jo han tatt dugnader (gråter) og kjørt oss på bursdager, kinoer og henta oss». 
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Flere av deltakerne opplevde å ha en tilstedeværende frisk forelder, men de som ikke 

hadde en tilgjengelig frisk forelder vektla dette i stor grad. Disse deltakerne fortalte at den 

friske forelderen kan ha vært mye bortreist, jobbet mye, hatt behov for avstand til 

hjemmesituasjonen eller deltakeren og den friske ikke kom overens. Noen fortalte at den 

friske har slitt med psykiske lidelser, rusproblemer eller ikke vært tilstede i barndommen. For 

andre øker distansen mellom deltaker og frisk forelder når den syke forelderen får økende 

symptomer, for eksempel ved at relasjonene i større grad blir preget av konflikt. Å mangle 

eller ikke oppleve tilstedeværelse fra en frisk omsorgsperson gir ulike utfall, men et typisk 

funn i resultatene er at deltakerne opplever ensomhet. Mangel på en frisk omsorgsperson ser 

ut til å bidra til denne følelsen, som «Steinar» trekker frem, «du klarer det meste selv, men de 

fleste andre har noen foreldre å støtte seg på, de har noen voksne støttespillere. (...) det er lett 

å bli litt ensom, for du vet ikke hvem du skal forholde deg til».  

Noen deltakere trekker frem at de opplever at den friske har unngått å ta ansvar for 

hjemmesituasjonen og flere føler seg på bakgrunn av dette sviktet av den friske. «Aurora» 

forklarer dette på følgende måte,  

Mamma har jo hatt et ansvar opp i det hele (...), hun burde jo reist for mange år siden, 

men hun valgte å bli (...) vi hadde ønsket at hun hadde reist. En gang trua han med å 

drepe henne og da kom politiet, (...). Det sitter veldig i meg (...). 

 

3.1.3 Relasjon til søsken.  
De fleste deltakerne forteller at de har søsken. Et typisk funn er at deltakerne ikke i særlig 

grad beskriver relasjonen til søsken eller hvilken påvirkning sykdommen har eller har hatt på 

relasjonen mellom dem.  

Noen beskriver lite kommunikasjon mellom søsken. Dette knyttes av flere til at de er 

«forskjellige» eller har «dårlig kjemi». Som «Ellinor» forteller, «Jeg valgte å ikke snakke 

med dem (søsken), (...) (søster) er ikke riktig person å snakke med» eller som «Steinar» 

trekker frem, «han hadde vel kanskje ikke noe tid til å lytte eller høre, han har kanskje aldri 

vært en god lytter».  

Flere er opptatt av plassering i søskenflokken. Opplevelsen av hjemmesituasjonen er i 

flere tilfeller ulik, for eksempel avhengig av hvor i sykdomsprosessen den syke forelderen er 

når de bor hjemme. De som er yngst i søskenflokken kan oppleve det vanskelig at eldre 

søsken ikke har innsikt i hjemmesituasjonen når de har flyttet ut, som «Steinar», 
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(Bror) forsvant litt ut av huset, fikk en kjæreste, han bodde hos henne sånn halvveis, 

så jeg ble litt alene om det, han så det ikke. Han var bare innom på besøk, sov over en 

natt innimellom (...). Det tok mange år før han så det. Da hadde jo faren min blitt 

veldig dårlig i mellomtiden. 

 

Andre deltakere har opplevd egne søsken som hjelpere. For eksempel ved at de kan 

bo hos dem når de ikke lenger orker hjemmesituasjonen, at eldre søsken har beskyttet dem, 

vært tilgjengelige samtalepartnere, vært i stand til å forstå eller utført arbeidsoppgaver som 

foreldrene ikke har fulgt opp. «Victoria» forteller, «da var det søsteren min som kom på de 

elevsamtalene, så søsteren min ble en erstatning (...)». «Ida» trekker frem at det var positivt å 

ha et søsken å dele opplevelser med,  

(...) søsteren min og jeg hadde et kjempenært forhold, for det var jo vi to som måtte ta 

oss av mamma (...), vi to var de som handla inn og laget mat og på en måte prøvde å 

dekke over det mamma ikke klarte å gjøre (...). Så hun tok seg jo veldig av meg, jeg 

fikk ofte være med henne ut, både på kvelden og i helgene. Jeg var nok heldig som 

hadde henne (...). Og vi to kunne prate om det som var ille, vi pratet veldig sjeldent 

om det til andre, det var liksom vi to (...).  

 

3.1.4 En omvendt omsorgsposisjon.  
Et typisk funn er at deltakerne opplever å havne i en omvendt omsorgsposisjon. Dette kan 

handle om å ta ansvar for praktiske gjøremål og utføre omsorgsoppgaver for foreldre og 

søsken.   

«Ida» trekker frem praktiske arbeidsoppgaver i hjemmet fra tidlig alder, 

(...) det var da jeg skulle begynne i 1. klasse (...) når jeg kom hjem så skulle jeg trakte 

kaffe, det hadde jeg lært og så skulle jeg gå og vekke pappa, med den kaffekoppen. 

(...) vi øvde på dette, sånn at jeg skulle gjøre det, for jeg måtte prøve å få han opp, 

sånn at han sto opp og hjalp å lage middag. (...) for ellers lå han hele dagen (...).  

 

«Nora» forteller om omsorgsoppgaver fra tidlig barndom, «jeg kledde på mamma, tok 

på leppestift, gredde håret og sånn når vi skulle til byen eller bussen (...), sånn at hun skulle 

se allright ut. Så hun ikke skulle se slurvete ut» og «Ellinor» forteller om økte 

omsorgsoppgaver relatert til søsken, «Jeg tenkte alltid fremover. At jeg måtte være tilstede og 
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hjelpe til, ville ikke at søsteren min skulle stå opp i alt. Jeg tenkte alltid at hun var den lille i 

familien, at hun ikke måtte oppleve sånne ting».  

Relatert til økt ansvar i hjemmet forteller deltakerne om hvilke konsekvenser dette 

fikk for dem. Flere forteller om økt grad av selvstendighet, både praktisk og psykologisk. Et 

typisk funn er at deltakerne opplevde dette som en belastning. Kun noen få peker på det som 

en positiv konsekvens av situasjonen. «Steinar» trekker frem både positive og problematiske 

aspekter ved økt selvstendighet,  

(...) Jeg har jo mistet ungdomstiden min (...), det var ikke noe opprør, det var ikke 

plass til det, for jeg hoppa fra barn til voksen. Måtte ta ansvar, ta vare på meg selv og 

klart, de fleste klarer det, men du ofrer noe på veien. Og så tror jeg, ja, jeg er 

selvstendig, det har jeg blitt, kanskje litt mer enn det som er bra, kanskje litt for lite 

flink til å spørre om hjelp til noe som helst. 

 

Økt grad av arbeidsoppgaver og selvstendighet fører for flere deltakere til 

lojalitetskonflikter. De opplevde det utfordrende å velge mellom egne og den syke sine 

behov. «Thomas» forteller om hvor tungt det var å bli inkludert i avgjørelsen om den syke 

burde flytte fra hjemmet eller ikke, «jeg husker på slutten at pappa spurte meg (...) om jeg 

ville at mamma skulle flytte og det husker jeg var veldig tungt å bli spurt om, for den 

avgjørelsen hadde ikke jeg lyst til å ta». 

 Noen opplever at omsorgsrollen kan føre til isolasjon. «Steinar» oppholdt seg mye 

sammen med mor, «etter hvert ble hun veldig engstelig, hun turte ikke å gå noe sted alene. 

Jeg måtte følge henne og ordne det meste og hun ville ikke være alene hjemme». «Ellinor» 

peker på at økt ansvar i hjemmet bidro til redusert sosial kontakt,  

jeg var jo alltid den som var hjemme, for å passe på at ting skjedde som det skulle. 

(...) det var rett hjem fra skolen (...) Jeg ville ikke gå så mye ut heller, fordi jeg var 

redd da, for da er pappa på jobb og mamma hjemme.  

 

3.1.5 Konflikt, aggresjon og vold.  
Størsteparten av deltakerne fortalte at familielivet var preget av konflikt og aggresjon. Ofte 

handler konfliktene om uenigheter i den nærmeste familien. «Ellinor» forteller om den sykes 

sinneutbrudd, «(...) det var veldig skummelt. Vi visste jo aldri, de dagene hun ble sint så 

kunne hun bli kjempesint, hun kunne knuse ting, kaste ting, velte bord og plutselig kunne hun 

begynne å hulke». Noen deltakere trekker frem at konfliktene også preget storfamilien, som 
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«Åse» fortalte, «det (var) jo masse krangling med min mor sin familie, pappa var alltid uenig 

med dem (...). Det ble konfliktfylt og det splittet familien (...)».  

Flere deltakere forteller om vold. Det er en overvekt av fedre eller stefedre som 

voldsutøver, men det er også flere mødre som utøver vold. Det er ikke er et entydig mønster i 

intervjuene om det er den friske eller syke forelderen som er voldsutøveren. Oftest er volden 

rettet mot en av omsorgspersonene, sjeldnere er volden rettet mot deltakeren eller søsken av 

deltakeren. «Ida» forteller at hun ble utsatt for vold hvis hun gikk mellom foreldrene da de 

kranglet, «(Da) kunne vi få noen slag. (...) Det gikk ganske hardt for seg» og «Trine» forteller 

at det var stefaren som var voldelig, «(...) da fløy han på meg. (...) han kasta meg oppover 

veggen». «Else» forteller derimot at den friske forelderen var voldelig mot den syke,   

(H)an var ganske voldelig. Han tok kvelertak på henne og ba henne holde kjeft fordi, 

‘nå er det nok, nå har du laget nok (bråk) for i dag’. (...) han sier at han vet at hun er 

syk, men (...) hun gjør det jo med vilje av og til. 

 

Noen få deltakere forteller om voldtekt av den friske forelderen, som «Thomas», «jeg vet 

at han voldtok henne (...), at hun ikke ville (...) og så låste han døra (...), gang på gang».  

Redsel ser ut til å være en konsekvens av konflikt og vold i hjemmet. «Thomas» forteller 

om kraftige angstresponser da den syke forelderen utøvde vold mot den friske, «da husker jeg 

at jeg var så redd at beina mine slo mot hverandre, så det gjorde fysisk vondt i knærne». Flere 

beskriver redsel for å gjøre noe som kunne trigge sinne eller vold, «Benedikte» peker på 

dette, «Du har jo gått med alt inni deg hele tiden. Redd for å si noe, redd for å spørre om noe, 

redd for å gjøre noe feil». 

 

3.2 Opplevelse av sosial støtte 
I analysen fant jeg stor grad av variasjon knyttet til hvilken måte og gjennom hvem 

deltakerne har opplevd sosial støtte. Støttepersoner som nevnes er for eksempel foreldre, 

steforeldre, søsken, storfamilien, helsepersonell, lærere, venner, venners foreldre, 

voksenpersoner i aktivitetsmiljø, møte med medlemmer i aktivitet- eller 

interesseorganisasjoner, trossamfunn og naboer. Det ser ikke ut til å være en automatikk i at 

det er personene som er lettest tilgjengelig for barna som oppleves støttende i størst grad. I 

mange tilfeller er relasjoner til de nærmeste kompliserte og det er personer utenfor 

kjernefamilien eller i hjelpesystemet flere beskriver som de viktigste støttespillerne.  



	26	

På hvilken måte støttepersonene bidrar med støtte kan være gjennom samtaler der de 

bekrefter deltakernes opplevelser eller gir informasjon, ved å ta initiativ til aktiviteter, 

gjennom praktisk bistand, men også med mer subtile gester, som et blikk.  

Det er altså stor variasjon i hvem og på hvilken måte andre bidrar til støtte for 

deltakerne, men i arbeidet med analysen ble tre sub-temaer særlig tydelige, «Opplevelsen av 

å bli forstått», «Åpenhet» og «Barrierer for støtte». Disse sub-temaene belyser elementer som 

styrker eller svekker opplevelsen av sosial støtte.  

 

3.2.1 Opplevelsen av å bli forstått.  
Deltakerne trekker frem den psykologiske opplevelsen av å bli forstått som viktig for opplevd 

sosial støtte. I dette ligger det at andre emosjonelt klarer å sette seg inn i hvordan de har det.   

«Else» forteller at den viktigste støttepersonen var en som forsto og ga rom for måten hun 

uttrykte seg på,  

 (...) jeg husker at jeg fort kunne reagere på ting som ikke normale mennesker 

reagerer på. (...) Jeg kunne fort bare kaste ting, for jeg ble så irritert. Hun tok det ikke 

sånn, «nå er du en drittunge», men hun bare, «jeg skjønner det, trenger du to 

minutter?» (...) Hun så meg på en måte som ingen andre. 

 

For flere ser det ut til å være et mønster i at det å bli forstått er relatert til å snakke 

med noen som står i samme eller lignende situasjon. For eksempel kan dette være 

medlemmer i kjernefamilien, men også personer som har opplevd alvorlig sykdom i familien 

eller stått i konfliktsituasjoner over tid. «Alma» beskriver støtte fra mor, blant annet fordi hun 

står i samme situasjon, «(...) oftest snakker jeg med mamma, det er jo nok det, fordi hun 

forstår det». «Ellinor» forteller at det å møte andre i lignende situasjon bidro til at hun ikke 

følte seg så alene og at det var lettere å dele erfaringer med andre i lignende situasjon,  

Jeg følte meg som den eneste i verden som hadde det sånn og opplevde alt dette her. 

Jeg visste ikke at det fantes flere med denne sykdommen, jeg kjente ingen i (by) som 

hadde den. (...) og det var da (på møteplass for HS-rammede og pårørende) jeg følte 

meg veldig lettet (...), da tenkte jeg at «oi, finnes det så mange», da fant jeg en graf 

som viste hvor mange som det var i ulike land. (...) Jeg følte at alle som var der var 

helt lik meg (...) (Alle) kunne dele følelser på samme måte og alle forstod (...).  
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Noen få deltakere synes det er vanskelig å åpne seg for andre før de kjente den andres 

genetiske status.  

Flere opplever at andre ikke ser hva som skjer i hjemmet, spesielt at den syke ofte kan 

fremstå bedre fungerende for andre enn de som lever tett innpå personen. «Alma» forteller, 

(...), det virker som at hun (venn) dømmer de tingene jeg sier, fordi hun sier (...) «du 

burde prøve mer» (...) «du burde ta henne med på kino eller sitte og se en serie med 

henne» (...) Hun skjønner ikke helt - jeg sa til henne at pappa spurte meg om jeg 

hadde lyst til å flytte, da sa hun ”hæ, du kan ikke seriøst ha tenkt over det, skal du 

gjøre det mot henne, det er jo helt forferdelig», så blir det mer skyldfølelse da (...) selv 

om hun prøver å støtte, så tror jeg ikke hun skjønner, hun ser ikke ser det fulle bildet. 

 

3.2.2 Åpenhet om sykdommen  
I intervjuene ser åpenhet ut til å være viktig for opplevelsen av sosial støtte.  

Noen deltakere peker på at åpenhet om forelderens sykdom gjorde det mulig for dem 

å forstå endringer de observerte hos den ene av foreldrene og dermed føle seg bekreftet og 

støttet, som «Alma», 

(...) da sa jeg (...) «nå har pappa sinneproblemer, han må til psykolog» og da sa 

mamma at grunnen til at han er sånn er fordi han har HS (...) jeg husker at det var jo 

veldig trist, men samtidig så var det veldig … Lettende, fordi det forklarte så mye av 

(det) jeg hadde kjent på, alle de tingene jeg hadde tenkt, alle de tingene jeg hadde lagt 

merke til, det ga mening plutselig, alt ga mening.  

 

Flere deltakere trekker frem at åpenhet muliggjør dialog med andre, noe som 

reduserer følelsen av ensomhet, som «Terje» forteller, «Jeg var åpen med venner, familie, jeg 

var åpen med alle. (...), da fikk jeg historier tilbake. Så jeg har visst fra jeg var veldig liten at 

jeg ikke var alene».  

I materialet er det en hovedvekt av personer som ønsket større grad av åpenhet, men 

noen deltakere trekker frem utfordrende aspekter knyttet til åpenhet. «Åse» ønsket ikke å 

være åpen om situasjonen, men tror det ville vært lettere hvis andre hadde forstått hvorfor 

hun isolerte seg og hvilken situasjon hun sto i, 

Jeg hadde et ønske, om at det ikke skulle bli snakket om, men jeg ser jo nå at jeg har 

(...) mistet kontakten med venner (...) i større grad fordi jeg har (...) distansert meg. 
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Jeg tror kanskje det hadde vært lettere hvis folk hadde visst hva som har skjedd og 

hva jeg har vært igjennom. 

 

 Åpenhet om sykdommen gjør at andre kan forstå at deltakerne selv eller andre 

familiemedlemmer står i risiko for å arve sykdommen, informasjon enkelte ikke ønsker andre 

skal ha. Noen beskriver hvordan åpenhet fører til at de mister kontroll over hvem som vet hva 

eller at åpenhet føles invaderende, som beskrevet av «Ellinor»,  

Jeg stoler ikke på mange (...). Jeg har hatt opplevelser eller situasjoner der jeg har delt 

veldig mye personlig til en person, så har det gått rett ut til andre jeg ikke kjenner. Så 

jeg er redd for at det skal skje igjen. For jeg føler at folk ser på min familie som ... Et 

museumsobjekt, at de på en måte skal vite alt og ingenting på en måte. 

 

3.2.3 Barrierer for å ta imot støtte.  
Flere deltakere vektlegger barrierer for støtte, altså faktorer som gjør det vanskelig for dem å 

ta imot eller benytte seg av støtten som er eller potensielt kunne vært tilstede. «Det å be om 

hjelp, det sitter langt inne, det blir mer å gjøre, det blir et ork», fortalte «Ellinor». De ulike 

deltakerne forteller både at de kan oppleve det utfordrende å be om støtte, avvise forsøk på 

støtte eller forsøke å skjule utfordringene de opplever.  

Noen av deltakerne ønsker ikke å be om hjelp fordi de er redde for å være en 

belastning, som «Ellinor» forteller,  

jeg valgte å ikke snakke om det. Jeg følte pappa hadde nok å styre med, at jeg ikke 

kunne sette meg i sofaen og gråte fordi jeg var lei meg. Jeg ville ikke gjøre det. For da 

blir han også knust. (...) Så jeg har liksom ikke det forholdet med pappa, som mange 

andre har. Jeg kan liksom ikke, jeg vil ikke være åpen med han, selv om jeg kan det. 

(...), det er den tanken at jeg vil ikke være en byrde. Jeg vil ikke at han skal føle at jeg 

er lei meg. Jeg vil vise at jeg er sterk, at jeg klarer å takle ting selv om jeg har dårlige 

dager i blant.  

 

Et typisk funn er at deltakerne peker på at det var vanskelig å be om støtte fordi de 

manglet begrepsapparat til å selv forstå og kommunisere om egne opplevelser, som 

«Benedikte», 

(J)eg hadde ikke språk for å forklare det, kunne ikke klare å sette ... Det er noen ting 

jeg husker, som den ensomheten, den husker jeg at jeg satte ord på, men du klarer jo 
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ikke forklare at når jeg tar i dørhåndtaket og skal gå inn, så kjente jeg hvordan det var. 

Hvordan forklare en jevnaldrende det når du er kanskje seks år. Du klarer ikke det. 

Jeg klarte ikke det. Jeg ville jo ikke blitt forstått heller. Du har jo ikke noe verktøy til 

å forstå det heller når du er så liten. 

 

Et typisk funn er også at deltakerne forteller at de forsøkte å skjule utfordringene de 

opplevde. For noen var det relatert til at de var redd for konsekvensene av å fortelle, som 

«Stine», 

Og så var (det) jo redselen for at de skulle ta (søsken). (...) Jeg var veldig redd for at 

de skulle ta (søsken) fra oss, så jeg satt og forsvarte mamma med nebb og klør, men 

det har jeg jo angra på i ettertid. 

 

«Olivia» skjulte vansker blant annet fordi hun ønsket å være «normal» og fordi det 

ville være vanskelig å forklare til andre hvorfor hun mottok hjelp fra helsevesenet,  

Jeg fikk tilbud om (hjelpetilbud), men der ville jeg ikke være med (…).  

Jeg dekket over det for alle (…) Hvor skal jeg si at jeg skal hen (til andre) (…) et sånt 

behandlingssted (…). For man vil jo gjerne være normal. Jeg tror jeg jobbet veldig 

mye for at familien skulle være normal. (...) jeg skulle skjule sporene hennes. 

 

«Ellinor» unngikk å fortelle om egne opplevelser fordi det var vanskelig å ta imot 

andres perspektiver, «(Å snakke om sykdommen) har blitt litt tabu på en måte. Jeg har 

unngått å fortelle dem hvordan jeg føler det egentlig, fordi de har et helt annet syn på det enn 

meg». 

 Vanskene med å ta imot eller ytre behov for hjelp og støtte bidrar til en rekke 

konsekvenser for deltakerne. «Olav» fortalte at han trakk seg bort fra andre, «jeg holdt meg 

for det meste på rommet mitt, holdt en del på med pc og sånn. Jeg forsvant inn i den 

verdenen, fortrengte det som hendte». Andre forteller at de etter hvert følte seg «usynlig» 

eller ble «stille», som «Benedikte», «Jeg ble jo et sånt veldig stille og usynlig barn da, gjorde 

alt for å unngå å provosere frem uroligheter. (...) jeg bare innordnet meg».  

 

3.3 Uvisshet knyttet til egen fremtid 
Mange av deltakerne visste ikke at den syke forelderen hadde HS eller at de selv kunne være 

bærere av genet. De deltakerne som derimot visste om sykdommen og egen risiko vektla 
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dette i stor grad i intervjuene. Disse deltakerne var opptatt av hvordan de i oppveksten 

bekymret seg for egen fremtid og at foreldrenes symptomer minnet dem på deres egen 

risikosituasjon. «Solveig» var en av de som opplevde at tankene om fremtiden gikk utover 

hverdagen,  

 (...) spesielt etter det med mamma, så ble det skolefravær, for jeg klarte ikke å tenke 

på noe annet enn at jeg kommer til å dø en dag jeg og (...). Jeg satt med en konstant 

følelse av en pistol mot tinningen. (...) Og det er ikke så sunt når man (er ungdom). 

Hva folk sa, brydde jeg meg ikke om. Den pistolen var der fortsatt. Det er den for så 

vidt nå også. (...) jeg har en 50/50 dødsdom.  

 

Noen deltakere relaterer bekymringer for fremtiden til opplevelser knyttet til den syke 

forelderen. «Thomas» forteller at han var bekymret for egen fremtid på grunn behandlingen 

moren fikk, «(...) hvis jeg blir syk, er det ingen som vil ha meg da? (...). Ja, det er den 

følelsen jeg satt igjen med om alt. Ingen vil ha deg når du bli syk».  

Samtidig som mange trekker frem utfordrende tanker med vekt på fremtiden, er det andre 

som trekker frem alternative perspektiver. «Victoria» fant håp i at det foregår forskning på 

sykdommen og at det kan komme medisiner som vil hjelpe dersom hun en dag blir syk, «jeg 

håper ikke jeg har det, men heldigvis, jeg regner med at de har en kur».  

 

3.4 Utfordringer relatert til hjelpesystemet 
Et typisk funn er at deltakerne ikke opplevde å få den hjelpen de ønsket, til tross for at flere 

beskriver tilstedeværelse av helsearbeidere og helsetilbud. Knyttet til opplevelser med 

hjelpesystemet fremkom tre sub-temaer gjennom analysen: «Behov for kompetanse på HS», 

«Utfordringer knyttet til lovverk» og «Stabilitet i kontakt med hjelpetjenester».  

 

3.4.1 Behov for kompetanse på HS.  
Dette sub-temaet omfatter deltakernes opplevelse av hjelpesystemets kunnskapsnivå om 

Huntingtons sykdom. Det er altså noe annet enn sub-temaet «behov for forståelse», som 

handler om andres evne til å emosjonelt sette seg inn i deltakernes opplevelser.  

Et typisk funn er at deltakerne opplever at de ansatte som skal hjelpe både den syke 

og de pårørende mangler kompetanse om den sjeldne sykdommen. Dette gjelder i ulike ledd 

av helsetjenestene som kommer i kontakt med barna, for eksempel fastleger, nødetater, 

ansatte i skolehelsetjenesten eller ansatte på sykehjem. «Stine» opplevde at legene ikke satte 
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seg inn i HS og konsekvensene av sykdommen, «det er stemor som hele tiden har gitt dem 

informasjon. Legene søker ikke opp informasjon heller». Flere deltakere peker på at 

manglende kompetanse på HS fører til at helsetjenestene ikke klarer å sette seg inn i barnets 

situasjon, som «Olav» peker på, «(...) de som snakket med meg visste jo ikke hva det (HS) 

var, de hadde ikke hørt om det». Noen få deltakere trekker frem at forelderen først fikk feil 

diagnose og behandling, som «Guro» forteller, «Det var noe som egentlig skulle gå over, men 

det gjorde ikke det».  

Flere forteller at akutt-tjenesten som ble tilkalt i krisesituasjoner ikke forsto 

situasjonen og at de derfor ikke tilbød verken den syke eller de pårørende riktig hjelp, som 

«Lina» var opptatt av, 

Det hendte jo at vi ringte ambulansen, da hadde han skreket og kasta ting. Var helt 

gæren. De kom jo selvfølgelig en halvtime etterpå, da hadde han roa seg, de skjønte 

ikke hva som var galt. (...) For dem så var det jo sånn, kanskje du trenger å snakke 

med en psykolog? 

 

3.4.2 Utfordringer knyttet til lovverk.  
Et annet mønster i materialet er at lovverket oppleves som et hinder for deltakerne. Et typisk 

funn er at den syke avviser hjelp. «Stine» forteller om denne opplevelsen, «så da sitter vi 

plutselig med en voksen person hos fastlegen som sier at, jeg trenger ingen hjelp, hva gjør 

man da? Det er ganske etisk vanskelig». «Turid» legger spesielt vekt på at det gikk ut over 

barna da moren avviste hjelpen hun ble tilbudt, «Vi har jo ikke fått så mye hjelp, av fagfolk. 

(...) Vi hadde jo det på starten, men mamma vil jo ikke ha det». Noen forteller om 

konsekvensene dette får for den syke, som «Terje,» som også gir et tydelig bilde av hvilke 

voldsomme opplevelser dette kan medføre for barna,  

det jeg egentlig ser tilbake på, med mamma, er jo at hadde systemet vært der, så (...), 

at hun kunne velge å ikke ta medisiner (...). Når det går så langt at de virkelig bare 

ødelegger for seg selv, man burde kunne overstyrt og sagt at hun skal ha medisiner, 

for hun hadde hatt det bedre hvis hun hadde blitt tvangsmedisinert enn når seks 

politifolk legger henne i gulvet i jern. 

 

3.4.3 Stabilitet i kontakt med hjelpetjenester.  
Deltakerne forteller om temaer relatert til i hvilken grad de opplevde å ha stabil tilgang til 

hjelpesystemet og helsearbeidere de har en relasjon til.  
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Noen forteller at de ikke ble fulgt opp i etterkant av å ha vært i kontakt med 

hjelpesystemet og at hjelpesystemet på denne måten ikke var tilgjengelig for dem. For 

eksempel, forteller «Louise» at hjelpesystemet ikke fulgte dem opp etter akutte hendelser,  

(...) Politiet var hos oss mange ganger i forbindelse med kranglingen (...). Det var 

mange sånne små ting som gjorde at politiet kom inn i bildet, men likevel så gjorde 

ikke de noen ting. Vi satt jo bare på rommet (...). Jeg var jo såpass liten at jeg, det var 

sikkert lettere å glemme meg (...).  

 

Noen deltakere formidler utfordringer relatert til å henvende seg til eller betro seg til 

noen de ikke kjenner. «Steinar» belyser at kontakten med barnevernet var problematisk, 

jeg var i samtale med en i barnevernet én gang, og da hun spurte hvordan jeg hadde 

det, et barn til et vilt fremmed menneske. Du sier ikke at (...) du sier at ting er greit 

(...) og det tror jeg at de i barnevernet vet, det burde dem. For det er jo (noe) jeg tror 

har vært kjent i mange år, at det er veldig få som sier det. I hvert fall de som har det 

verst, de sier ingenting.  

 

Til forskjell fra «Steinar» beskriver «Else» en person i helseapparatet som hennes 

viktigste støtte. Hun trekker frem at denne personen var tilstede over tid, at han var 

tilgjengelig og at han kjente til situasjonen som «Else» sto i, 

(...) jeg vet ikke hva jeg ville gjort uten (helsepersonell). Jeg har fortsatt kontakt med 

han ene jeg snakket med, selv om han ikke er i (hjelpeapparat) lenger, der har jeg, jeg 

tror jeg har fått en evig venn. Han kan jeg fortsatt ringe når jeg vil (...). Og han 

skjønner det jo, han har sett det, vet veldig godt hvordan det har påvirka meg. 

 

«Solveig» forteller om opplevelsen med at samme person i hjelpesystemet er tilstede over  

tid. «Hun er der (i hjemmet) flere dager i uken, prater med (alle i familien) (...). Det har 

hjulpet litt (...). Hvordan unngå konflikter, det er jo en av de tingene som øker veldig når 

noen får Huntingtons i familien».  
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4 Diskusjon 
Hovedformålet med denne studien var å øke kunnskapsgrunnlaget og mulighet for å forstå 

mer av hvordan det er å leve i en familie med Huntingtons sykdom (HS). Resultatene 

tydeliggjør de komplekse ringvirkningene det kan ha å vokse opp med en forelder som har 

HS, både for barna og systemene rundt dem. I analysen definerte jeg fire overordnete temaer: 

Omsorgsmiljøet, sosial støtte, uvisshet med tanke på fremtiden og utfordringer knyttet til 

hjelpesystemet. Resultatene viser at mange deltakere opplevde at oppveksten var preget av 

ensomhet og redsel. Disse følelsesmessige konsekvensene kan forstås i lys av tre temaer jeg 

ønsker å vektlegge videre i diskusjonen: Roller og familiedynamikk, konflikter, 

vold og traumatisering i familiesystemet, sosial støtte og systemiske utfordringer.  

 

4.1 Roller og familiedynamikk 
I den bio-økologiske modellen handler mikromiljøet om omgivelsene barnet er i direkte 

kontakt med, som barnets familie. Minuchin (1974) skriver at familiestruktur handler om en 

rekke usynlige, funksjonelle krav som organiserer måten familien interagerer og disse 

strukturene består av en rekke elementer. For eksempel har alle familier maktsystemer og 

dyader (Bronfenbrenner, 1979; Minuchin, 1974). Når det skjer endringer i dette systemet, 

påvirker det barnets utvikling (Bronfenbrenner, 1979). Ulike roller i et mikrosystem er særlig 

relevant. Roller de ulike familiemedlemmer går inn i eller møter har ringvirkninger, noe som 

er spesielt viktig for familier med en som har HS, fordi denne ofte rammes når barna er små 

og sykdommen kan derfor prege familiedynamikken over lang tid.  

 Alle deltakerne i denne studien fortalte om ulike endringer knyttet til deres 

mikromiljø. Den sykes symptomer virket inn på familiemiljøet på ulike måter, men også den 

friske omsorgspersonen endret seg. Flere deltakere fortalte at den friske var fraværende eller 

hadde utfordringer som gikk utover evnen til å utføre viktige omsorgsoppgaver. Deltakerne 

beskrev også endringer relatert til søsken og økt grad av omsorgs- og arbeidsoppgaver knyttet 

til hjemmet. Økte omsorgs- og arbeidsoppgaver førte til at barna havnet i en «omvendt 

omsorgsposisjon», der de opplevde økt ansvar både når det gjaldt omsorg for den syke 

forelderen og søsken, men også relatert til mange praktiske arbeidsoppgaver i hjemmet. Noen 

få pekte på at dette bidro til økt selvstendighet, de fleste opplevde oppgavene først og fremst 

som en belastning, noen opplevde både positive og negative konsekvenser av dette. Et funn 

var at noen av deltakerne opplevde at ansvaret bidro til isolasjon. Noen fortalte om 
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lojalitetskonflikter, for eksempel var det knyttet til å hjelpe den syke forelderen eller søsken 

fremfor å være med egne venner.  

De relasjonelle endringene som fremkom i analysen samsvarer med funnene fra noen 

andre studier. Et fremtredende resultat i denne oppgaven var at flere av deltakerne opplevde 

at den friske forelderen var emosjonelt fraværende eller lite tilgjengelig i livet deres. 

Pårørendestudiet til Lowit og van Teijlingen (2005) viste at den friske ofte unngikk å snakke 

om sykdommen, men også benektet tidlige sykdomstegn hos den syke. Det at den andre 

forelderen ikke snakker med barna om den syke eller benekter tegn på sykdommen kan ha 

ført til at barna følte seg alene om sine opplevelser. Også Sparbel et al. (2008) fant i sin 

intervjustudie at den friske omsorgspersonen ble opplevd som mer fraværende enn tidligere, 

men forklarte dette med at han/hun måtte jobbe mer for å kompensere for tapt inntekt hos den 

syke. Økonomiske ringvirkninger av sykdom som HS kan tenkes å ramme familier ulikt, 

avhengig av et lands trygdesystemer og tilgang til helsetjenester. I mitt materiale finner jeg 

ikke et uttalt mønster i at fravær grunnet jobb handler om utfordringer til økonomi, men at 

fravær var mere knyttet til at den friske selv for eksempel strevde med psykiske lidelser eller 

rus eller at den friske omsorgspersonens hadde behov for avstand til hjemmesituasjonen. Det 

opplevde fraværet er således mere en mangel på psykologisk tilstedeværelse. Økt forekomst 

av psykiske lidelser i familier med HS er også funnet i andre studier. For eksempel Van Der 

Meer et al. (2012) som sammenliknet belastende barndomsopplevelser til barn av foreldre 

med HS og barn av foreldre med en annen arvelig genetisk sykdom. Studiet omfattet både 

den friske og syke forelderen og viste at det var høyere forekomst av psykiske problemer hos 

foreldre til barn som vokser opp i en familie med HS. Studien presiserer derimot ikke om 

psykisk sykdom først og fremst ble funnet hos forelderen med HS eller om funnene også 

gjenspeiler psykiske problemer hos den friske. Det essensielle her er at flere studier viser at 

den «friske» forelderen av ulike årsaker kan oppleves som fraværende, lite velfungerende 

eller av ulike grunner ikke synes å ivareta barna på en optimal måte. Hva som ligger bak 

dette funnet er i lite grad tematisert i litteraturen knyttet til HS. Det kan for eksempel tenkes 

at høy grad av stress i miljøet har helsemessige konsekvenser for den friske forelderen, men 

det kan også være at egenskaper ved den syke kan skyve fra seg mer stabile eller godt 

fungerende partnere. Uavhengig av årsaksforklaring er det essensielle at flere barn som 

vokser opp i familier med HS ikke bare lever med én syk eller dårlig fungerende forelder, 

men to.  

På bakgrunn av disse funnene er det relevant å diskutere barns behov i relasjon til 

omsorgsgivere. Funnene kan tyde på at barna står i fare for mangelfull regulerings- og 
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fortolkningsstøtte når den sykes refleksive funksjon svekkes samtidig som den friske 

forelderen oppleves både fysisk og psykologisk utilgjengelig. Dette kan tenkes å bidra til 

konsekvenser som at barna blir utrygge og ensomme, noe som er et tydelig funn i denne 

oppgaven. Samtidig er det viktig å trekke frem at denne oppvekstsituasjonen kan øke risiko 

for andre traumatiske belastninger (polyviktimisering).  

Tidligere studier har også, som mine funn, vist at barn av foreldre med HS tar på seg 

en rekke omsorgs- og arbeidsoppgaver i hjemmet (Forrest Keenan et al., 2007; Kavanaugh, 

2014; Mand et al., 2015; Røthing et al., 2015b; Sparbel et al., 2008; Williams et al., 2009). 

Oppgavene virker å være av både en praktisk og psykologisk art og virker i tillegg å omfatte 

ansvar og oppfølging av søsken (Forrest Keenan et al., 2007; Kavanaugh, 2014). Også i andre 

studier virker de fleste barna å oppleve oppgavene som en belastning (Forrest Keenan et al., 

2007; Sparbel et al., 2008). Et viktig aspekt ved HS, som påpekes av Kavanaugh (2014), er at 

sykdommen utvikler seg i negativ retning over mange år. Arbeidsoppgavene er altså til stede 

over lang tid. Dette vil si at både barna og den friske forelderen lever i en belastende 

situasjon over mange år. I tillegg tilsier gjennomsnittsalder for sykdomsdebut (45 år) og 

prodromalfasen (10-15 år før dette) at sykdommen slår ut og progredierer i en fase der mange 

har små barn. Røthing et al. (2015b) intervjuet ulike pårørende til personer med HS, i størst 

grad partnere. Deltakerne fortalte at konsekvenser knyttet til sykdommen formet de ulike 

rollene familiemedlemmer tok på seg. I tillegg fant de at barn ofte kompenserte for 

svekkelser i familien ved å påta seg ansvar som voksne, i noen familier hadde barn rollen 

som hovedomsorgsperson. Funnene viser altså at opplevelsen av endrete roller i familien 

også gjelder for andre pårørende (som partnere). Lowit og van Teijlingen (2005) som også 

intervjuet partnere til personer med HS fant derimot at friske foreldre mente at barna ikke var 

involvert i omsorgsoppgaver relatert til den syke. Disse funnene står altså i kontrast til 

resultatene i denne oppgaven, men også andre studier knyttet til barn av foreldre med HS. En 

hypotese er at funnene kan handle om at foreldre ikke er klar over mengden 

omsorgsoppgaver barna faktisk opplever at de har eller at de, som de selv forteller, unngår og 

fornekter partnerens symptomer og derav også hvilke konsekvenser disse har for barna. Selv 

om dette kun er funnet i ett studie er dette interessant. Det kan peke på at det er viktig å skille 

mellom den følelsesmessige belastningen barna opplever og de reelle omsorgsoppgavene. 

Noe som kan tenkes å bidra til at foreldrene ikke forstår hvilke belastninger barna opplever at 

de har.  

Studier peker altså på at barna blir belastet med flere arbeidsoppgaver i hjemmet, at 

den syke forelderen ikke klarer å utføre ulike arbeids- og omsorgsoppgaver, men også at den 
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friske forelderen kan hindres i å utføre forventet og nødvendige omsorgs- og 

arbeidsoppgaver. Økt grad av praktiske og omsorgsrelaterte oppgaver i hjemmet er på den 

ene siden ikke overraskende, i og med at familiene er utsatt for ulike belastninger knyttet til 

den sykes situasjon. Allikevel er det bekymringsverdig at mengden opplevde oppgaver er 

store og at belastningen barnet opplever bekreftes så konsekvent på tvers av studier. 

Analysene belyser hvordan dette virker belastende og at dette kan medføre både emosjonelle 

og sosiale konsekvenser.  

Analysen antyder dessuten rollereversering i familiene, som da «Ida» var seks år og 

vekket faren sin for at han skulle hjelpe til å lage middag. En type rollereversering er 

«Parentifisering», som handler om at et barn går inn i en voksenrolle og tar på seg 

ansvarsområder som vanligvis forventes av en voksen. Parentifisering er funnet å ha noen 

positive effekter, mens funnene relatert til negative effekter er overveldende (Hooper, 2008). 

I litteraturen skilles det gjerne mellom emosjonell og instrumentell parentifisering (Hooper, 

2007). Emosjonell parentifisering handler om at barnet forsøker å fylle et emosjonelt eller 

psykologisk tomrom i familien, både for foreldre og søsken. Instrumentell parentifisering er 

antatt å være mindre skadelig enn førstnevnte og innebærer å utføre praktiske 

arbeidsoppgaver for foreldrene. Mine resultater, i likhet med tidligere forskning, viser at 

parentifisering først og fremst oppleves belastende. For eksempel fant Sparbel et al. (2008) at 

de praktiske arbeidsoppgavene førte til manglende tid til å være barn eller ungdom, noe som 

nevnes av noen få deltakere i min studie. En annen studie (Forrest Keenan et al., 2007) fant at 

deltakerne opplevde det utfordrende å måtte fungere som bindeledd til øvrig familie, 

Kavanaugh (2014) fant at mengden arbeidsoppgaver hang sammen med utfordringer på 

skolen. Både mine funn og Sparbel et al. (2008) sine analyser viser at rollereverseringen 

medfører mye bekymring for barna, både knyttet til arbeidsoppgavene, men også for hvordan 

de ser for seg fremtiden, som hvem som skal ta vare på den syke forelderen når de flytter ut. I 

min studie var det i tillegg et tydelig funn at deltakerne bekymret seg for det høye 

konfliktnivået i familien og at de derfor var opptatt av å ikke utløse konflikter. Dette bidro til 

at flere var mye preget av redsel og til at flere isolerte seg i hjemmet.  

Endringene i familien ser ut til å ha psykologiske virkninger på individet. For 

eksempel kan parentifisering bidra til lojalitetskonflikt. Keenan et. al (2007) peker på at det 

var utfordrende for deltakerne å prioritere mellom egne og foreldres behov og at tanker om 

fremtiden var preget av bekymring for hvem som skulle ta vare på forelderen når barna flyttet 

ut. Disse poengene var også tydelig i min analyse, både relatert til egne/andres behov og 

tanker på fremtiden. Det ble også tydelig at deltakerne opplevd å være «informasjonsbærere» 
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mellom kjernefamilien, annen familie og hjelpesystemet, dette var også et funn for Forrest 

Keenan et al. (2007). Det ble for eksempel utfordrende for deltakerne å fortelle om hvordan 

de hadde det når de var redd for at dette ville få konsekvenser for søsken eller forelder. 

Et annet funn knyttet til endring i familiedynamikk og roller er at dette kan bidra til 

isolasjon (Forrest Keenan et al., 2007; Sparbel et al., 2008). Isolasjon knyttes til ulike 

aspekter ved oppvekstsituasjon, men det er ofte relatert til familiemiljø og roller. Forrest 

Keenan et al. (2007) og funnene i denne oppgaven viser at isolasjon var knyttet til at 

deltakerne opplevde å måtte bruke mer tid i hjemmet for å hjelpe til. Sparbel et al. (2008) 

derimot finner at isolasjon knyttes til den sykes manglende evne til å delta i samtaler og 

aktiviteter, samt at den friske oppleves fraværende eller utilgjengelig. Sistnevnte samsvarer 

også med mine funn. Opplevelsen av isolasjon bekreftes også i pårørendestudiet til Røthing, 

Malterud og Frich (2015a). Et særlig interessant aspekt er at noen deltakere virker å føle seg 

isolert også fra egen familie. Dette til tross for at både søsken og omsorgsperson står i samme 

eller lignende situasjon. Også en annen studie fant dette knyttet til forelderen uten HS, “The 

teens saw this risk and their experience as uniquely different from and not understood by the 

non-HD parent”	(Sparbel et al., 2008, s. 331). Kanskje kan opplevelsen av isolasjon, både i 

og utenfor familien, knyttes til at mange av familiene ikke virker å snakke åpent om 

sykdommen og/eller situasjonen, en annen hypotese er at mange konflikter gjør det vanskelig 

å ha gode dialoger. I tillegg viser mine funn at søsken i ulike aldere virket å ha vansker med å 

forstå hverandres situasjon.  

Som forventet ut fra det bio-økologiske perspektivet ser forelderens sykdom ut til å ha 

en hel del konsekvenser for barnas mikromiljø. Den syke forelderen går ofte inn i en 

pleietrengende rolle og fremstår ikke som en beskyttende, støttende og regulerende 

voksenperson. Det ble også funnet at sykdommen ser ut til å belaste den friske forelderen i 

den grad at de kan gå utover omsorgsevne og at denne i mange tilfeller derfor har 

utfordringer med å følge opp barnets behov. Dette kan tenkes å gå utover barnets 

samhandling med dets viktigste omsorgspersoner. De relasjonelle endringene virker også å 

føre til endret aktivitet, som igjen fører til rollereversering. Dette blir tydelig ved at mange av 

barna går inn i en voksenrolle og dermed forskyves maktbalansen i familien. Det er mulig at 

omsorgspersonene undervurderer omsorgs- og ansvarsbyrden barnet opplever å ha i familien. 

Endring i relasjon og roller virker å ha psykologiske konsekvenser for barnet, spesielt virker 

det å føre til lojalitetskonflikter. Noe som preger barnet psykologisk og relasjonelt. 

Tidsaspektet (kronosystemet) synliggjør noe av det særegne ved å vokse opp med en forelder 
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med HS, nemlig at sykdommen ofte er tilstede i familien når barna er små og at den 

progredierer i takt med barnas utvikling.  

 

4.2 Konflikter, vold og traumatisering i familiesystemet 
Den tette relasjonen mellom omsorgsgiver og barnet i utvikling spiller en viktig rolle i det 

bio-økologiske rammeverket (Bronfenbrenner, 1979). Dette er en del av barnets mikromiljø 

og påvirker viktige utviklingsprosesser. Dyader (de minste relasjonelle enhetene) har særlig 

betydning for barnet, som dets kontakt med de nærmeste omsorgspersonene. Utvikling skjer 

gjennom observasjon, felles aktiviteter og gjensidighet i disse dyadene. En sterk relasjon 

mellom barn og omsorgsperson bidrar blant annet til at barnet internaliserer foreldres 

aktiviteter, følelser og omsorg. Gjensidig og trygg tilknytning til omsorgspersoner er derfor 

viktig (Bronfenbrenner, 1979). Som drøftet tidligere viser denne studien at familiesystemet 

belastes og rollene i familien endres som en konsekvens av sykdommen. Et resultat av dette 

kan være at viktige omsorgsoppgaver blir forstyrret. I tillegg viser resultatene at noen 

familier preges av store konflikter som tidvis resulterer i voldsutøvelse. Det var både menn 

og kvinner, friske og syke som utførte volden. Mange deltakere opplevde kraftig redsel 

relatert til konflikt og vold.  

 Det at familier med HS kan oppleve mange og sterke konflikter samsvarer med funn 

fra andre studier (Forrest Keenan et al., 2007; Kavanaugh, 2014; Mand et al., 2015; Røthing 

et al., 2015b; Sparbel et al., 2008; Van Der Meer et al., 2012). Det høye konfliktnivået kan 

tenkes å være en direkte konsekvens av den sykes symptomer, som svekket impulskontroll og 

økt grad av irritasjon, slik Mand et al. (2015) og Kavanaugh (2014) hevder. Resultatene i 

denne oppgaven viser også at deltakerne opplevde den syke forelderen både utilregnelig og 

impulsiv. Sparbel et al. (2008) finner imidlertid at konfliktene først og fremst foregikk 

mellom foreldrene, noe som også var tydelig i mine resultater. Konfliktene virker også å spre 

seg utover i familien, både Sparbel et al. (2008) og Mand et al. (2015) fant at konflikter 

mellom foreldre påvirket alle familiemedlemmene, noen ganger også storfamilien. I slike 

tilfeller der konfliktene har ringvirkninger også i storfamilien, kan dette påvirke og redusere 

kontakten mellom barna og storfamilien, noe som gjør at barnet kan miste viktig støtte og 

beskyttelsessystem (Mand et al., 2015; Sparbel et al., 2008).  

Flere tidligere studier har altså beskrevet hvordan familier med HS opplever 

konflikter i ulike deler av familiesystemet. Det som er mindre vektlagt i litteraturen og som 

var uventet i denne studien var den høye forekomsten av vold. I litteratursøket ble det funnet 
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få studier der barn av foreldre med HS nevner vold, men beskrivelsene som kommer frem er 

få og detaljfattige. Van Der Meer et al. (2012) fant at barn av foreldre med HS opplever vold 

i større grad enn barn av foreldre med en annen genetisk arvelig sykdom, men dette beskrives 

ikke nærmere. Også Vamos et al. (2007) nevner økt forekomst av vold i familier med HS. I 

studien til Forrest Keenan et al. (2007) vises det til én deltaker som forteller om vold fra den 

syke forelderen, men dette utdypes heller ikke mer. Mand et al. (2015) nevner at vold utøves 

av den syke, mot partner og barn, men forfatterne diskuterer ikke dette ytterligere. I min 

studie beskriver flere deltakere voldsepisoder fra den syke som rettes mot både dem selv og 

den andre forelderen. Et uventet funn var at flere deltakere også forteller at volden kunne 

utøves av den forelderen som ikke hadde HS. Dette er også funnet av Vamos et al. (2007), 

men det er ellers ikke tidligere beskrevet i litteraturen og forklarende hypoteser vil dermed 

være tentative. En mulighet er at egenskaper i parforholdet til den som har HS kan bidra til 

dette mønsteret, for eksempel at den høye graden av belastning og stress over tid senker 

terskelen for voldsutøvelse og at den umulige følelsesmessige situasjonen kan trigge vold. 

Det kan også være at personer som er bærere av HS-genet skyver fra seg mer stabile eller 

godt fungerende partnere dersom de har utviklet tidlige prodromale symptomer. Uavhengig 

av årsakssammenheng bak den høye forekomsten av vold, er det essensielle at mange av 

barna virker å være utsatt for potensielt traumatiserende hendelser. 

Konfliktnivået beskrives av mange som høyt og flere forteller om voldsopplevelser. 

Flere belastende og potensielt traumatiske hendelser kombinert med nedsatt tilgjengelighet til 

«regulerende andre» gjør disse barna spesielt sårbare. Den samlede mengden belastende 

erfaringer kan ha helsemessige konsekvenser i voksen alder (Ashton et al., 2016), særlig vold 

i barndommen regnes for å være risikofaktorer for senere polyviktimisering (Mossige & 

Stefansen, 2016). Det er derfor overraskende at ikke flere studier i større grad har tematisert 

risikofaktorene for traumatisering som disse barna vokser opp med. Kanskje handler dette om 

at traumer ofte ikke eksplisitt omtales av deltakeren selv. Det kan også tenkes å ha 

sammenheng med at det forventes at den friske forelderen skal være i stand til å «gjøre opp 

for» den sykes potensielle mangler, mens funnene i denne oppgaven tyder på at dette kan 

være for mye å forvente av den friske omsorgspersonen alene. Risikofaktorene kan også 

tenkes å være relatert til det deltakerne i mine funn påpekte, at det fremsto som vanskelig 

eller også umulig å fortelle om situasjonen. Dette kan tenkes å henge sammen med 

manglende forståelsesstøtte (som barn forsto de ikke hva som var galt), men også til 

manglende åpenhet om sykdommen og situasjonen i familien. I tillegg kan lojalitetskonflikter 
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tenkes å føre til at barn og ungdom ikke tør å fortelle om voldsopplevelser i familien, fordi 

dette vil sette foreldre og søsken i en vanskelig posisjon.  

Mikrosystemet til barn av en forelder med HS er preget av symptomer knyttet til den 

syke forelderen og belastningene som den friske forelderen utsettes for. Dette ser ut til å virke 

inn på omsorgsgivernes posisjon som viktige regulerings- og fortolkningsstøtter for barna.  

I utviklingssensitive perioder virker altså mange av barna å stå i belastningsforhold der 

traumatisk belastning skjer samtidig med at omsorgen svikter. Dette kan påvirke barnas 

utviklingspotensial, gjør at barn står i økt risiko for polyviktimisering og senere 

traumelidelser. 

 

4.3 Sosial støtte 
Det bio-økologiske perspektivet representerer en bred forståelse av utviklingsprosesser og 

peker på at ulike systemer rundt individet virker inn på disse prosessene. Som vektlagt 

tidligere er dyader (den minste relasjonelle enhet) av særlig betydning for barnets utvikling,  

men viktige sosiale møter skjer også utenfor den nærmeste familien. Barnet er avhengig av 

«viktige tredjepersoner» som assisterer, motiverer, viser affekt og omsorg, samt deltar i 

aktiviteter med barnet (Bronfenbrenner et al., 2005). I tillegg har mesosystemet (forholdet 

mellom to eller flere mikrosystemer som barnet deltar aktivt i) betydning for barnets 

utviklingspotensial, for eksempel kan manglende kommunikasjon mellom de ulike systemene 

i barnets mikromiljø være uheldig (Bronfenbrenner, 1979).  

 I intervjuene fortalte deltakerne om ulike støttepersoner, som familiemedlemmer, 

venner og helsepersonell. De fortalte om ulike måter disse bidro til opplevd sosial støtte. 

Deltakerne var særlig opptatt av å bli forstått av personene rundt seg, noe som handlet om at 

andre emosjonelt klarte å sette seg inn i deres situasjon. Fordi relasjonen til de nærmeste ofte 

var komplisert, var det flere som opplevde det lettere å snakke med personer, utenfor 

familien, som sto eller hadde stått i lignende situasjoner som dem selv. Åpenhet om 

sykdommen ble også knyttet til sosial støtte, ved at det muliggjorde kommunikasjon med 

andre. Dersom andre visste om sykdommen og hva den innebar, så virket de også å i større 

grad kunne forstå og dermed tilby den støtten deltakerne hadde behov for. Flere deltakere 

fortalte at tilbud om støtte var tilstede, men at de av ulike årsaker ikke klarte å ta tilbudene i 

bruk og at det var ulike barrierer som sto i veien for at de klarte å benytte seg av støtten.  

 Det er betydelig evidens for at sosial støtte påvirker mental helse, fysisk helse og 

levetid (Thoits, 2011). Knyttet til HS er sosial støtte funnet å påvirke livskvalitet hos 
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pårørende (Cox, 2012) og barn av foreldre som beskriver gode systemer for sosial støtte 

virker å håndtere familiesituasjon og egen risiko for sykdommen bedre enn barn som ikke har 

gode systemer for sosial støtte (Forrest Keenan et al., 2007). Det er uklart hva disse «gode 

systemene» består av, men det essensielle er at sosial støtte fremstår viktig for barn og 

pårørende med HS, både i mine resultater og annen empiri.  

 Det er derimot variabelt hvem støttepersonene er, både i mine funn og litteraturen.  

Sparbel et al. (2008) finner spesielt at sosial støtte relateres til å treffe andre i lignende 

situasjon. Få deltakere i mine funn forteller at de har møtt barn og ungdom i samme situasjon, 

men av de som hadde denne erfaringen ble det stort sett beskrevet som noe positivt. Mand et 

al. (2015) trakk frem storfamilien som av særlig betydning. I denne oppgaven ble det tydelig 

at en opplevelse av at andre «forsto» var særlig relevant for sosial støtte. Det kan tenkes at 

studiene som finner at de viktigste støttepersonene er andre som har opplevd lignende 

situasjoner eller personer i nær familie, bekrefter disse funnene. Altså ser de viktigste 

støttepersonene ut til å være andre som har innsikt i hvilken situasjon disse barna er i og 

dermed kan gi inntrykk av å forstå hva de opplever.  

Flere deltakere i denne oppgaven forteller derimot at ingen forsto hvordan de hadde 

det i oppveksten. Noen studier finner at de berørte i familiene ikke snakker med hverandre 

om sykdommen (Lowit & van Teijlingen, 2005; Sparbel et al., 2008). Mine resultater 

indikerer også liten grad av åpenhet knyttet til sykdommen, både innad i familien og utenfor. 

En hypotese kan derfor være at andre ikke oppfattet de berørtes situasjon fordi de ikke visste 

om sykdommen i familien, men det kan også handle om at det er vanskelig for andre å forstå 

de komplekse vanskene HS kan medføre. Til og med deltakerne selv virket å ha problemer 

med å forstå situasjonen de sto i. Noen visste ikke selv at forelderen hadde en sykdom, altså 

fikk de heller ikke selv hjelp til fortolkningsstøtte og meningsdannelse. Et annet aspekt som 

kan bidra til fravær av sosial støtte er den høye forekomsten av konflikter. Mand et al. (2015) 

fant for eksempel at dysfunksjon og konflikt i familien ofte bidro til mindre støtte fra 

storfamilien. Også resultatene i denne oppgaven viser at konflikter sprer seg utover i 

storfamilien, noe som virker å føre til at potensielt viktige andre trekker seg unna den berørte 

familien. Dette kan tenkes å bidra til at barn av foreldre med HS får et mindre sosialt nettverk 

å støtte seg på. Dette kan være spesielt sårbart for denne gruppen som allerede befinner seg i 

en belastet situasjon.   

 I tillegg til at flere deltakere i studien fortalte at andre hadde vansker med å sette seg 

inn i situasjonen de var i, så var mange opptatt av at det var vanskelig å ta i bruk støtten som 

var tilstede. Begrepet «barrierer for støtte» ble definert etter funn knyttet til overlevere av 
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Estonia-ulykken (Arnberg, Hultman, Michel & Lundin, 2013). De fant blant annet at det var 

vanskelig å ta i bruk støtte når deltakerens familie hadde opplevd tap i ulykken. Disse 

deltakerne fortalte at familiemedlemmenes lidelse ble en årsak til at de selv ikke søkte hjelp 

fordi de ikke ville belaste andre. Thoresen, Jensen, Wentzel-Larsen og Dyb (2014) 

identifiserte også lignende funn i studien av personer som overlevde terrorangrepet på Utøya. 

Flere ønsket ikke å belaste andre og tok derfor ikke støtte i bruk. Disse funnene samsvarer 

med det flere av deltakerne i denne oppgaven var opptatt av, som «Ellinor» fortalte, «det er 

den tanken at jeg vil ikke være en byrde. Jeg vil ikke at han skal føle at jeg er lei meg». Både 

Arnberg et al. (2013) og Thoresen et al. (2014) fant også at deltakerne mente at andre som 

ikke hadde vært i samme situasjon ikke kunne forstå dem. At andre ikke kan forstå er også et 

funn i denne oppgaven, en hypotese er at andre ikke har informasjon om sykdommen og at 

HS har et komplekst symptomuttrykk som kan være vanskelig for andre å forstå. I tillegg var 

et funn i denne oppgaven at barna opplevde det vanskelig å sette ord på situasjonen de sto i, 

som «Benedikte» fortalte, «du klarer jo ikke forklare at når jeg tar i dørhåndtaket og skal gå 

inn, så kjente jeg hvordan det var. Hvordan forklare en jevnaldrende det når du er kanskje 

seks år». Som «Benedikte» sikter til kan denne formen for barriere handle om barnas unge 

alder, men det kan også handle om at flere av barna i oppveksten kan ha fått liten grad av 

hjelp til fortolkningsstøtte og meningsdannelse, noe som bidro til at de selv heller ikke forsto 

hva de opplevde og hvordan de kunne formulere dette til andre.  

At barn og ungdom av foreldre med HS opplever seg ensomme og isolerte er funnet i 

flere studier (Forrest Keenan et al., 2007; Mand et al., 2015; Sparbel et al., 2008). I noen 

studier er dette funnet å være knyttet til fravær av sosial støtte. Forrest Keenan et al. (2007) 

peker på at økte omsorgsoppgaver i hjemmet kan bidra til at deltakerne har mindre sosial 

kontakt og funnene i denne oppgaven underbygger inntrykket av at de økte 

omsorgsoppgavene har sosiale konsekvenser. Sparbel et al. (2008) knytter derimot 

ensomhetsfølelsen til at deltakerne var mindre komfortable med å ha med venner hjem. På 

denne måten gikk de glipp av potensiell støtte fra andre, noe som også trekkes frem av noen 

av deltakerne i mine funn. Mand et al. (2015) peker på at ensomhet og isolasjon kan relateres 

til at deltakerne føler seg annerledes fra andre.  

 Deltakerne i denne studien viser at det å vokse opp i en familie med HS innebærer en 

rekke konsekvenser som preger både barnet og systemene rundt. For eksempel ser det ut til at 

konflikter mellom den syke og storfamilien (eksosystemet) hindrer barna i å ha viktige 

«tredjepersoner» tilgjengelig (som storfamilien og foreldres omgangskrets). Liten grad av 

åpenhet om sykdommen til personer i barnets omgangskrets (mikrosystem), som at barnets 
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lærere ikke har informasjon om HS, kan bidra til at de ikke forstår hvilke behov barnet har. 

På denne måten kan manglende kommunikasjon mellom barnets mikrosystemer 

(mesosystemet) hindre viktig utviklingsstøtte. 

 

4.4 Systemiske utfordringer  
I følge den bio-økologiske modellen er de nære, familiære relasjonene grunnleggende 

«byggeklosser» i barns liv, men det sentrale i modellen er også hvordan samspillet mellom de 

ulike bestanddelene i systemene rundt barna (proksimale prosesser) spiller en rolle for 

barnets utviklingspotensial. På et makronivå er for eksempel helsepersonell pliktige til å bidra 

til at mindreårige barn som er pårørende blir ivaretatt, på et mesonivå kan helsepersonell 

påvirke et barns oppvekst ved å gi behandling til barnets foreldre. Som det kommer frem i 

resultatdelen av denne oppgaven var deltakerne opptatt av flere ulike utfordringer i kontakten 

med hjelpesystemet. For eksempel fortalte de om manglende kompetanse om HS i 

hjelpeapparatet. Siden HS er en sjelden sykdom var dette forventet, men noen deltakere 

trekker også frem at de opplevde at hjelpepersonell heller ikke søkte kunnskap om 

sykdommen. Dette førte til at flere opplevde at de i oppveksten ikke fikk den hjelpen de 

hadde behov for. Flere av deltakerne i studien var også opptatt av at hjelpesystemet ikke var 

tilgjengelig når de trengte det. De beskrev behov for hjelpenettverk i ulike perioder av 

forelderens sykdom og stabilitet i kontakt med hjelpepersonell. De systemiske utfordringene 

var også knyttet til lovverk, for eksempel pasientens rett til medbestemmelse også i 

situasjoner der den syke ikke ønsker støtte fra helsepersonell, mens pårørende har behov for 

dette.  

I litteratursøket fant jeg flere studier som tok for seg ulike pårørendes (ofte partneres) 

erfaringer med hjelpeapparatet. Domaradzki (2015) har gjort en review-studie av 33 artikler 

som undersøkte hvordan HS påvirket den sykes familiemedlemmer. Hans mest prevalente 

funn var at familiemedlemmene hadde negative opplevelser med helse og sosialtjenester, noe 

som også er tydelig i mine funn knyttet til hjelpeapparatet. En stor studie av 227 

omsorgspersoner med ansvar for en person med HS bekrefter også disse utfordringene 

(Skirton, Williams, Jackson & Paulsen, 2010). Studiet pekte mer spesifikt på at 

hjelpeapparatet manglet kunnskap om sykdommen. Også dette samsvarer med funnene i 

denne oppgaven. Manglende kunnskap om sjeldne sykdommer er også et av hovedfunnene i 

en stor review-studie av erfaringer til personer som lever med sjeldne sykdommer (Lippe, 

Diesen & Feragen, 2017). At hjelpeapparatet har informasjon om sykdommen kan være 
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spesielt viktig ved HS, siden sykdommen ofte karakteriseres av at den syke mister selvinnsikt 

i sykdommens symptomer og konsekvenser etter hvert som sykdommen progredierer, noe 

Røthing et al. (2015b) også peker på.  

Resultatene knyttet til negative opplevelser med hjelpesystemet, manglende kunnskap 

og kompetanse, samt viktigheten dette har nettopp i møte med HS aktualiserer igjen 

risikosituasjonen barn av foreldre med HS utsettes for. De kan bli værende i en posisjon der 

voksenpersoner i hjelpeapparatet ikke synes å ha kunnskap nok til å hjelpe dem og sett fra 

deltakernes perspektiv kanskje heller ikke forsøker å hjelpe dem ved å oppsøke relevant 

kunnskap. Det kan også tenkes at manglende kunnskap hos personer i hjelpeapparatet fører til 

at de ikke forstår at barna står i en potensiell belastende posisjon og at de derfor ikke tenker 

på å spørre eller følge opp barna. Gitt utfordringene knyttet til de næreste omsorgspersonene, 

forekomst av vold og utfordringer relatert til sosial støtte i systemene rundt barna, kan den 

manglende kompetansen i helseapparatet tenkes å ha alvorlige konsekvenser for barna.  

Et annet tema som ble vektlagt i mine funn var deltakernes behov for stabil 

tilgjengelighet av hjelpetjenester. Heller ikke her viste litteratursøket studier som spesifikt tar 

for seg opplevelsene til barn i familier med HS. Derimot fant Røthing et al. (2015b) at 

pårørende omsorgspersoner til personer med HS, derav to barn av foreldre med HS, opplevde 

behov for tillit til hjelpearbeiderne. De var opptatt av å investere i relasjonen til 

hjelpearbeiderne ved å fortelle om egne historier og perspektiver, slik at de ville ha noen å 

henvende seg til hvis noe skjedde eller de hadde viktige/hastende spørsmål. Kontinuitet i 

kontakt med kompetente og respektfulle andre var viktig, deltakerne opplevde det som en 

belastning å være i kontakt med hjelpepersonell som ikke kjente familiens historie. Å bygge 

relasjoner for fremtidig hjelp var altså sentralt, men mange opplevde å ikke bli involvert i den 

grad de ønsket. Røthing et al. (2015b) aktualiserer altså relasjon mellom hjelpearbeidere og 

pårørende som spesielt viktig for omsorgsgivere til personer med HS. Flere av mine funn 

tyder på at de samme kvalitetene også virker å være spesielt viktig for barn som vokser opp 

med en forelder som har HS. For eksempel vektlegges dette i sub-temaet «Opplevelsen av å 

bli forstått». «Lina» forteller at hennes viktigste støtte var en person i hjelpesystemet som var 

tilstede over tid og derfor kunne forstå henne. Dette blir også tydelig i sub-temaet «Barrierer 

for støtte», når «Stine» fortalte at hun ikke turte å fortelle den ansatte i barnevernet hvordan 

hun hadde det i hjemmet. Det kan se ut til at deltakerne har behov for en stabilt tilgjengelig 

og «trygg andre» i hjelpesystemet. Dette kan også tenkes å være relatert til funnene av at flere 

deltakere, spesielt de yngre, forteller at de har hatt kontakt med hjelpesystemer, men at de 

allikevel ikke opplevde seg sett og forstått og at de til tross for et tilgjengelig hjelpesystem 
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følte seg ensomme. Kanskje kan dette handle om at det essensielle for barna ikke bare er at 

det finnes et tilgjengelig system, men også at de har et stort behov for relasjonell og 

emosjonell støtte i disse systemene.  

Selv om deltakerne i min studie sjeldent nevner lovverket spesifikt, tar flere opp 

viktige utfordringer knyttet nettopp til lovverket. I litteratursøket har jeg derimot ikke funnet 

at dette er tematisert i særlig grad i andre studier knyttet til barn av foreldre med HS. Derimot 

var utgangspunktet i studien til Ruud et al. (2015) blant annet å undersøke om 

helselovgivning knyttet til barn som pårørende var implementert. Dette gjaldt for eksempel 

Helsepersonelloven §10a (Helsepersonelloven, 1999) som omfatter at helsepersonell har plikt 

til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørende og Spesialisthelsetjenesteloven §3-

7a (Spesialisthelsetjenesteloven, 1999) som pålegger sykehus å ha ansatte som skal fremme 

og koordinere oppfølging av barn. Ruud et al. (2015) fant at lovgivningen ikke var godt nok 

implementert, for eksempel at deler av spesialisthelsetjenesten hadde mangelfulle ressurser, 

ikke fulgte opp lovgivningen eller at de ikke hadde systemer for å sikre at lovendringer 

knyttet til barn som pårørende ble fulgt. I denne oppgaven virker funnene til Ruud et al. 

(2015) også å være gjeldende for barn av foreldre med HS. I tillegg ser barn av foreldre med 

HS ut til å stå i andre spesielle utfordringer knyttet til lovverket, dette på bakgrunn av 

karakteristikker ved sykdommen, som manglende selvinnsikt, utfordringer knyttet til 

impulsivitet, sinneutbrudd og vold. Resultatene i denne oppgaven viste for eksempel at den 

syke forelderen i flere tilfeller nektet å ta imot hjelp. Dermed kan barnas behov og rett til 

støtte og beskyttelse stå i kontrast med at forelderen har rett til å avvise hjelp. Kanskje kan 

også mangel på åpenhet og utfordringer knyttet til forståelse fra andre vanskeliggjøre den 

lovpliktige oppfølgingen av barn til foreldre med HS. Det er også et poeng at «barrierer for 

støtte», som ble funnet i denne studien kan bidra til at barna selv har vansker for å ytre sine 

behov for beskyttelse.  

Resultatene knyttet til systemiske faktorer viser altså at deltakerne var opptatt av 

temaer relatert til både mikrosystem (de personlige møtene med hjelpesystemet), mesosystem 

(forholdet mellom hjem og hjelpeapparatet), eksosystemet (som foreldrenes hjelpetilbud) og 

makrosystemet (lover og regler). Denne studiens resultater belyser hvordan ulike nivåer i den 

bio-økologiske modellen virket inn på deltakernes oppvekstopplevelser. Oppsummeringsvis 

vil det å ha en tilgjengelig støtteperson som barna har etablert en relasjon til være særlig 

viktig for barn av foreldre med HS. Det kan henge sammen med at sykdommen er sjelden og 

at kunnskapen om sykdommen hos mange i hjelpetilbudet er lav, noe som ser ut til å føre til 

at helsepersonell generelt kan ha vansker med å forstå sykdommens kompleksitet og 
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konsekvensene den har for barna som vokser opp i de berørte familiene. Funnene peker på 

det problematiske når det ikke er overlapp mellom de ulike systemene, som når 

helsepersonell ikke vet at barn fra familier med HS ofte ser ut til å oppleve vold i 

hjemmesituasjonen. I et større perspektiv virker makronivået inn gjennom den syke 

forelderens rett til å for eksempel nekte helsehjelp. I følge mine funn ser dette ut til å ha 

preget deltakernes oppvekt i stor grad og i tillegg hindrer dem å få den hjelp og oppfølging de 

kan ha behov for.  

 

4.5 Metodologiske betraktninger 
I motsetning til positivistisk-empiriske forskningstudier, der objektivitet er det essensielle, så 

er subjektivitet prisgitt i kvalitativ forskning (Braun & Clarke, 2013). Den subjektive 

prosessen er et forskningsverktøy, men god kvalitativ forskning er avhengig av refleksivitet, 

en prosess der forskeren kritisk reflekterer over kunnskapen som produseres og egen rolle i 

denne prosessen (Braun & Clarke, 2013). Funksjonell refleksivitet handler om å ha kritisk 

oppmerksomhet rundt måten forskningsverktøy og prosess kan ha påvirket undersøkelsen. 

Personlig refleksivitet handler om å gjøre forskeren synlig som en del av denne prosessen 

(Braun & Clarke, 2013). En utfordring i arbeidet har vært å reflektere rundt og være bevisst 

på spørsmål stilt i intervjuene, som kan ha vært med på å påvirke deltakernes perspektiv og 

fortellinger. Jeg har i løpet av prosessen forsøkt å gå frem og tilbake for å sjekke og stille 

meg kritisk til egne funn og analyser. Å diskutere funnene med andre som hadde kunnskap 

om dataene var også nyttig for å kunne revidere og oppnå et bredere perspektiv på egne funn. 

For å sikre at det er deltakerens perspektiv som ble synlig i intervjuene var det viktig for meg 

å møte fenomenene med størst mulig grad av åpenhet. Jeg har hele tiden forsøkt å beholde 

nysgjerrighet og sensitivitet til historiene deltakerne har fortalt.  

 

4.5.1 Gyldighet 
Gyldighet handler om metoden undersøker det den har som intensjon å undersøke. I 

kvalitativ forskning kan dette ansees som en kontinuerlig prosess der en hele tiden sjekker, 

stiller spørsmål ved og teoretisk fortolker funnene (Kvale, 2007). I denne oppgaven er det et 

poeng at deltakernes opplevelser gjenspeiler ulike perspektiv og at kunnskap ikke er en 

direkte gjenspeiling av virkeligheten. Flere tiltak ble gjort for å øke gyldighet. Det ble stilt 

åpne spørsmål og deltakerne ble oppmuntret til å uttrykke sin erfaring og opplevelse. Dette 

for å bidra til at deltakeren først kunne uttrykke det hun/han umiddelbart syntes var viktig å 
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fortelle om sin historie. I analysen har min intensjon vært å undersøke deltakernes opplevde 

erfaringer, heller enn deres synspunkter og verdier i etterkant. Fokuset er forsøkt 

kommunisert klart og tydelig til deltakerne, både skriftlig i forkant av intervju, men også i 

intervjusituasjonen. Å skille synspunkter deltakerne har gjort seg i etterkant av studiet fra 

deltakernes opplevelser har tidvis vært utfordrende og er vanskelig å separere fullstendig fra 

hverandre. 

Å delvis la deltakerne fortelle fritt bygger på antagelsen om at subjektene da i størst 

mulig grad får ytret sitt perspektiv på egen oppvekst. Allikevel er det viktig å merke seg at 

fortellingene kan være preget av for eksempel deltakernes tanker om hva intervjueren 

forventer å høre eller ønsker informasjon om.  

Økologisk validitet er et kjernebegrep relatert til kvalitativ forskning som omfatter om 

resultatene kan overføres fra testsituasjonen til «den virkelige verden» (Braun & Clarke, 

2013). Resultatene er ikke ment å skulle generaliseres til alle barn av foreldre med HS. 

Intensjonen er å undersøke hvilke opplevelser og mønstre som vektlegges av deltakerne som 

har deltatt i studien, men kan sammen med andre studier være med på å gi et bilde av typiske 

oppvekst-opplevelser for barn som har en forelder med HS. Deltakernes forventning til 

studien kan påvirke hvilke opplevelser de vektla i intervjuet og det kan hende at de 

utfordrende beskrivelsene av barndommen har fått større plass enn de gode eller nøytrale 

oppvekstopplevelsene. I tillegg til dette kan det tenkes at de personene som har hatt en 

vanskelig oppvekst hadde større motivasjon til å delta i studien. Dette kan ha bidratt til et 

skjevt utvalg. Det var derfor et poeng i den skriftlige informasjonen til deltakerne at 

prosjektet både var opptatt av «gode» og «vanskelige» opplevelser. Vi tilstrebet personer fra 

alle deler av landet, ulik etnisitet, alder og kjønn, dette for å få tilgang til ulike perspektiver. 

Utvalget er allikevel først og fremst preget av etnisk norske, voksne kvinner.  Resultatenes 

generaliserbarhet må sees i lys av disse begrensningene. 

 

4.5.2 Pålitelighet 
Pålitelighet kan defineres som resultatenes konsistens og troverdighet. Begrepet brukes ofte i 

henhold til om funnene er reproduserbare, som for eksempel om resultatene ville blitt 

annerledes med andre intervjuere eller om ulike transkriptører ville endt opp med ulike 

transkripsjoner (Kvale, 2007). Reliabilitet er ikke et godt kriterium for å bedømme kvalitativt 

arbeid, analytiske forskjeller er vanlig når en leser data fra ulike perspektiver og med ulike 

opplevelser (Braun & Clarke, 2013). Med grunnlag i et fenomenologisk perspektiv er ikke 
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intensjonen å finne én sannhet, men heller å vise ulike perspektiver og mønster av erfaring. 

Allikevel kan det være viktig å merke seg faktorer som kan ha påvirket resultatenes 

konsistens og troverdighet: Intervjuene ble utført av ulike intervjuer og i ulike situasjoner, 

både ansikt til ansikt eller over telefon. Én deltaker ønsket å ha med seg en annen som kunne 

være tilstede i intervjuet. Dette er alle faktorer som kan ha påvirker hva og hvordan 

deltakeren fortalte sin historie. Studien kan kritiseres for å ha lagt ulike utgangspunkt for 

intervjuene, samtidig kan det være at en styrke som har bidratt til et bredere perspektiv. En 

måte å øke reliabiliteten på var å bruke en intervjuguide, slik at alle deltakerne ble stilt de 

samme spørsmålene og for at de ulike intervjuerne skulle ha en mest mulig lignende 

tilnærming til spørsmål og ulike temaer. Intervjuguiden kan kritiseres for å ha påvirket 

deltakerne til å trekke frem temaer de ikke ville gjort dersom disse ikke lå i intervjuguiden. I 

analysen var det derfor et poeng å vurdere om deltakerne var spesielt opptatt av eller la mye 

vekt på de ulike temaene, slik at funn ikke ble vurdert som et tema på bakgrunn av at alle 

besvarte et spørsmål om dette. En annen måte å sikre best mulig reliabilitet var altså å lytte til 

og drøfte andres perspektiv og opplevelse av data. Det er viktig å påpeke at 

oppvekstopplevelser var nåtidig for de yngstedeltakerne og retrospektivt for de voksne. Altså 

kan de eldre deltakerne i større grad være preget av glemsel og feilhukommelse. Det kan 

hende at noen resultater hadde sett annerledes ut dersom analysen kun hadde inkludert 

nåværende barn, men jeg anså det verdifullt å inkludere de voksnes opplevelser fordi 

perspektivet på egen barndom kan endres gjennom livsløpet. Jeg anså begge perspektiver 

som betydningsfulle i denne oppgaven.  

 

4.6 Etiske refleksjoner 
Prosjektet er søkt om og utføring ble godkjent av Regional komité for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk (REK) og Personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus. 

Alle deltakerne informert om og har underskrevet frivillig samtykke til å bidra til studien. 

Intervjuene ble anonymisert i særlig stor grad, da berørte av HS i Norge er en liten gruppe 

mennesker. Det ble lagt opp til at intervjusituasjonen skulle være mest mulig komfortabel for 

deltakeren og at det skulle være en trygg opplevelse. Vi bestrebet oss på å avtale tid og sted 

som passet for deltakeren. Det ble lagt vekt på at intervjueren skulle møte deltakeren med 

respekt. Vedkommende ble informert om at hun/han ikke trengte å svare på spørsmål dersom 

hun/han ikke ønsket. Som et ledd i å gjøre intervjuopplevelsen trygg for deltakerne ble de 

også tilbudt en oppfølgingssamtale. Deltakerne ble informert om at vi da ville spørre om hva 
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de satt igjen med av følelser og inntrykk etter intervjuet og om det var noe de skulle ønske at 

de hadde nevnt under intervjuet. De ble informert om at intervjuer enten tok notater eller 

gjorde lydopptak av samtalen slik at informasjon kunne inkluderes i studien. 

Oppfølgingssamtalene ble utført fordi vi antok at intervjuene potensielt kunne sette i gang 

utfordrende følelsesmessige prosesser og for å kunne bidra til å vurdere om det kunne være 

behov for at deltakerne fikk videre oppfølging. Flere av deltakerne uttrykte i etterkant at det 

hadde vært tungt å snakke om oppveksten, men de fleste påpekte også at det opplevdes 

meningsfullt å ha bidratt til studiet. I etterkant av intervju eller oppfølgingssamtale fikk noen 

deltakere tilbud om videre oppfølging, i form av flere oppfølgingssamtaler, eventuelt 

kontaktinformasjon til rådgivere ved SSD dersom de uttrykte behov for veiledning og råd.  

 

4.7 Implikasjoner av funn 
HS preger den rammede på en rekke områder. I tillegg får ofte både barn og den friske 

forelderen større ansvarsoppgaver i hjemmet, noe som ser ut til å oppleves belastende. 

Endringene hos begge omsorgspersonene kan i tillegg se ut til å virke inn på omsorgsgivernes 

posisjon som viktige regulerings- og fortolkningsstøtter. Dette indikerer at barn av foreldre 

med HS har behov for tilgjengelige voksne tillitspersoner både i sosiale nettverk og 

hjelpesystemet. Spesielt er det viktig å hindre at den «friske» omsorgspersonen blir så 

belastet at hun/han ikke klarer å utføre nødvendige omsorgsoppgaver. 

I tillegg viser resultatene at hjelpeapparatet som er i kontakt med barna kan mangle 

viktig kunnskap om HS og/eller ikke innhenter informasjon om sykdommen. Dette kan skape 

alvorlige ringvirkninger etter hvert som den berørte gradvis mister innsikt i egen sykdom. Det 

er altså viktig at hjelpesystemet som er i kontakt med disse barna har kunnskap om hvordan 

det er å vokse opp med en forelder som har HS. I tillegg er et viktig aspekt at sykdommen 

progredierer over tid. Dette aktualiserer behovet for at støttesystemer utenfor familien er 

tilgjengelige over tid. I resultatene ble det også tydelig at deltakerne sjelden opplevde at 

hjelpetiltak var rettet mot familiesystemet. Det kan tenkes å være av betydning at barn 

og/eller omsorgspersoner får veiledning i konflikthåndtering, samt hvordan barna kan 

identifisere og representere erfaringer og følelsesmessige opplevelser. I tillegg kan det se ut 

til at noen av barna trenger hjelpe til å klare å ta imot den hjelpen som tilbys.  
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5 Konklusjon - Hvordan er det å leve med 
en forelder som har Huntingtons? 

Studien viste at barn av foreldre med Huntingtons sykdom (HS) har en rekke ulike 

oppvekstopplevelser, men noen mønster går igjen og vektlegges i særlig grad. Dette handler 

om endringer i omsorgsmiljøet, opplevelsen av sosial støtte, uvisshet knyttet til fremtiden og 

utfordringer relatert til hjelpesystemet.  

Sammenlagt viser funnene at HS fører til endringer både i familiestruktur og 

rolledynamikk, dette kan føre til parentifisering og lojalitetskonflikter for barna. Endringene 

hos begge omsorgspersonene kan i tillegg se ut til å virke inn på omsorgsgivernes posisjon 

som viktige regulerings- og fortolkningsstøtter. I utviklingssensitive perioder så mange av 

deltakerne ut til å stå i belastningsforhold der traumatisk belastning skjedde samtidig med at 

omsorgen sviktet. I tillegg til dette så konflikter i familien ut til å hindre deltakere i 

storfamilien til å fremstå som viktige støttepersoner i deltakerens oppvekst. Manglende 

kommunikasjon og åpenhet mellom personer i barnets omgangskrets kan bidra til at andre 

ikke forstår de ulike behovene disse barna har. Ulike barrierer for støtte gjorde det dessuten 

vanskelig for deltakerne å be om og ta imot hjelp i barndommen. Spesielle utfordringer 

knyttet til symptomutfordringen ved HS så ut til å føre til at lovverket kunne hindre barna i å 

få den hjelpen de hadde behov for. I tillegg var det et problem at hjelpeapparatet manglet 

kunnskap om HS. At hjelpesystemet var tilgjengelig over tid og at barna hadde kjennskap til 

de ansatte virket å være av betydning.  

Tittelsitatet fra «Louise» illustrerer at barn av foreldre med HS kan bli glemt fordi de 

ikke blir sett. Dette kan føre til at de ikke mottar den hjelpen de har behov for. Studien 

indikerer at mange barn av foreldre med HS har behov for tilgjengelige voksne 

tillitspersoner, både i sosiale nettverk og hjelpesystemet. Spesielt er det viktig å hindre at den 

«friske» omsorgspersonen blir så belastet at hun/han ikke klarer å utføre nødvendige 

omsorgsoppgaver, som å bidra med regulering og fortolkningsstøtte for barna. Det ser ut til å 

være behov for at hjelpetjenestene som jobber med HS har et familierettet perspektiv og det 

kan være av betydning at barn og/eller omsorgspersoner får veiledning i konflikthåndtering, 

samt hvordan barna kan identifisere og representere erfaringer og følelsesmessige 

opplevelser. I tillegg er det behov for at hjelpetjenestene som er i kontakt med barna har 

kompetanse på HS og de særegne utfordringene som kan følge med sykdommen. På 

bakgrunn av situasjonens varighet og sykdommens progredierende karakteristikk, er det 

behov for at hjelpeapparatet er stabilt tilgjengelige over tid.  
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Appendiks 1 
 

 
 
 

Forespørsel om deltakelse: 
En undersøkelse om det å leve opp i en familie der en av foreldrene 

har/hadde Huntington sykdom (HS) 
Bakgrunn og hensikt 
Dette er en invitasjon til deg som har vokst opp i en familie der en av dine foreldre har eller 
hadde Huntington sykdom. Vi ønsker å spørre deg om du kan tenke deg å delta i en 
intervjuundersøkelse i regi av Senter for sjeldne diagnoser (SSD). Vi ønsker å få mer 
kunnskap om hvordan det er å være barn i en familie som rammes av HS og tenker at dere 
som har opplevd dette sitter med viktig informasjon om hvordan det var og hva som eventuelt 
kan gjøres på en annen måte for å styrke oppfølgingen av barn som står i samme situasjon i 
dag og deres familier. 
Hva innebærer studien? 
Studien baserer seg på utfylling av et spørreskjema og et intervju i form av en samtale 
mellom deg og en psykolog eller psykologistudent som snart er ferdig utdannet som 
psykolog. Intervjuene er planlagt en gang mellom august 2017 og juni 2018.  
Temaer som tas opp vil være:  

- Bakgrunnsinformasjon om din familie  
- Hva husker du om situasjonen din da du var barn? 
- Når forsto du at din far eller mor var syk? 
- Når fikk du vite om HS og hvordan ble det for deg? 
- Hva var gode opplevelser og hva var vanskelig for deg? 
- Hvordan opplevde du å bli ivaretatt av andre (voksne eller fagpersoner)? 
- Hvordan påvirket HS familielivet deres sosialt eller i hverdagen? 

Mulige fordeler og ulemper 
Fordelen for deg er at du kan dele dine erfaringer om det å vokse opp i en familie med HS, 
samt peke på ting som fungerer og komme med forslag til ting som kan forbedres i 
oppfølging av barn i samme situasjon. Ulempen er at du må bruke ca 1 time av din tid til et 
intervju. Det kan også være at noen temaer er vanskelige for deg å snakke om, eller oppleves 
belastende og krevende. Dersom det skjer, vil vi på best mulig måte ivareta deg og du vil 
også få tilbud om en ny samtale i etterkant dersom du ønsker det. 
Du bestemmer selv om du vil komme til SSD i forbindelse med en poliklinisk konsultasjon 
for å bli intervjuet eller om du ønsker at vi gjør en annen avtale med deg. Studentene som er 
involvert i prosjektet studerer i Trondheim, Bergen og Oslo. Dersom intervjuet gjennomføres 
i Trondheim eller Bergen tar vi ansvar for å finne et egnet sted.  
 
Hva skjer med informasjonen du deler? 
Intervjuene vil bli tatt opp på bånd. Dette er et hjelpemiddel, slik at vi kan gjøre om samtalen 
til tekst etter intervjuet. På denne måten sikrer vi at det ikke går tapt viktig informasjon ved 
notering, og at det ikke brukes unødvendig mye tid til skriving under intervjuet. Det sikrer 
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Sentralbord: 23 07 53 40 
	



	56	

også at intervjuer har fullt fokus på deg og det du forteller. Informasjonen som registreres 
skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Opplysninger fra intervjuene vil 
bli behandlet uten at de kan knyttes til ditt/deres navn eller andre gjenkjennende 
opplysninger. En kodenøkkel/navneliste oppbevares separat fra intervjuene og i låst og 
brannsikkert arkivskap ved senteret. Alle opplysninger om deg blir avidentifisert. Resultater 
som publiseres presenteres slik at identiteten til de som deltar i prosjektet ikke kommer fram. 
Det er kun prosjektmedarbeidere som har adgang til navnelisten og til intervjuene. Alle 
personopplysninger vil bli slettet når prosjektet er ferdig, trolig innen fem år. 
Frivillig Deltakelse 
Det er frivillig å delta. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke 
til å delta og dette vil ikke få konsekvenser for deg eller din familie i forhold til videre 
oppfølging. Dersom du ønsker å trekke deg ved en senere anledning, kan du kontakte 
prosjektleder og psykolog Kristin Feragen. 
Personvern 
Prosjektet er godkjent av REK og Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus. Senter 
for Sjeldne Diagnoser har det overordnede ansvaret for studien. Hvis du sier ja til å delta, har 
du rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Barn som er med i studien 
har rett til å begrense foreldrenes innsynsrett. Du har rett til å korrigere eventuelle feil i 
opplysninger vi har registrert. Du kan trekke deg fra studien og kreve at opplysninger slettes, 
med mindre disse allerede er inngått i analyser eller er brukt i publikasjoner. 
Informasjon om resultatet av undersøkelsen 
Informasjon om resultater vil komme fram i artikler som vil gjøres tilgjengelig via SSD. 
Dersom du ønsker annen informasjon om resultatet av undersøkelsen kan du få dette ved å 
henvende deg til Kristin Billaud Feragen, tlf. 23 07 53 57. 
Deltakelse 
Dersom du ønsker å delta i dette forskningsprosjektet, gjør du/dere det ved å underskrive 
vedlagte samtykkeerklæring og returnere det i vedlagte konvolutt. Psykolog Kristin Billaud 
Feragen eller en annen rådgiver ved SSD vil deretter ta kontakt med deg og avtale hvordan 
og når du vil utføre intervjuet. Dersom du ønsker mer informasjon om studien eller har andre 
spørsmål kan du kontakte Kristin Billaud Feragen på tlf. 23 07 53 57. 
Vennlig hilsen, 
Kristin Billaud Feragen 
Prosjektansvarlig  
PhD, Psykolog 
Senter for sjeldne diagnoser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel:	23	07	53	57	
krifer@ous-hf.no	
www.sjeldnediagnoser.no	
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Samtykke til å delta i kartleggingsundersøkelse 
 

En undersøkelse om det å leve opp i en familie der en av foreldrene 
har/hadde Huntington sykdom (HS) 

 
 
Jeg har lest den vedlagte informasjonen og er villig til å delta i undersøkelsen 
 
Navn:  
_________________________________________________________ 
(Underskrift, sted, dato) 
 
 
For å avtale intervju kan Kristin Billaud Feragen eller annen medarbeider i undersøkelsen 
kontakte meg på telefonnummer: 
____________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senter for Sjeldne Diagnoser 
Posboks 4950 Nydalen 
0424 Oslo 
Sentralbord: 23 07 53 40 
	



	58	

Appendiks 3 

 
 

Intervjuguide   

November 2017  Side 1 av 2 

 En undersøkelse om det å leve opp i en familie der en av foreldrene har 
Huntington sykdom (HS) 

Del 1: Introduksjon 

Generell informasjon om transkripsjon, sletting, frivillig å delta, mulighet til å trekke seg og at 
dataene er avidentifiserte. 

 «Du har vokst opp i en familie der en av dine foreldre har eller hadde Huntington sykdom. Vi 
er interessert i å høre hvordan det var for deg. Vi er interessert i din historie og din 
opplevelse av hvordan det var og hvordan du tenker tilbake på dette nå som du er eldre» 
 
«Kan du starte med å si noe om hva som er din motivasjon for å delta?» 
 
Del 2: Bakgrunnsinformasjon  

«Hvordan vil du beskrive familien du vokste opp i?»  

«Bodde du med begge foreldrene dine? Helt til hvilken alder?» 

Prober: Hvem av dine foreldre hadde/har HS, vokste du opp sammen med din syke far/mor? 
dine foreldres sivilstatus da du var barn, deres yrkesbakgrunn, dine søsken (alder og kjønn). 

«Før vi fortsetter med intervjuet, er det noen viktige hendelser i barndommen din du gjerne 
vil fortelle om eller nevne?»  

Del 3: Barndommen din - Å tenke tilbake 

«Hvordan opplevde du barndommen din?»  

«Var HS en kjent sykdom i din slekt? Hvis ja, hvem andre hadde sykdommen i familien?» 

«Hvordan fikk du høre om HS første gang?  
o Hvordan opplevde du informasjonen du fikk?»  
o Hvordan var det for deg å spørre om sykdommen dersom du lurte på noe?» 

«Hvordan var forholdet ditt til din far? Din mor?»  

«Hvordan var det for deg da du første gang begynte å merke at far/mor var syk eller rar?  
o Hva slags forklaringer fikk du om det som var i ferd med å skje og fra hvem?  
o Hvor gammel var du da? 
o Hva husker du som de første tegnene på at noe var galt?   
o Hva slags tanker og følelser hadde du om det den gangen? 

«Vet du når far/mor fikk diagnosen HS? Var det samtidig eller ikke samtidig med at du 
opplevde noe var rart og endret seg for din familie og deg som barn?» 
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«Kan du beskrive hvordan mors/fars sykdom preget familien? Hva merket du mest? 
o Hvordan opplevde du at sykdommen endret seg over tid?  
o Hva slags følelser og tanker hadde du om det?» 

Prober: Det er helt normalt i en familie der far eller mor er syk at barn tenker mange tanker og 
har mange ulike følelser (Evt. eksempler på vanlige følelser: Ansvarsfølelse, ensomhet, føle 
seg annerledes, skam, sinne, frykt, skyldfølelse). «I noen familier snakker man mye om det, i 
andre familier er det mindre vanlig. Hvordan var det i din familie?» 

«Hvordan har sykdommen preget deg?  

Del 4: Åpenhet 

 «Hvordan opplevde du åpenheten rundt sykdommen?  
o Har du noen tanker om hvordan foreldre burde fortelle barna sine om sykdommen og 

hvor åpne de bør være? 
o Hva tenker du er fordelene og/eller ulempene med å være åpen om sykdommen? 
o Hvordan opplevde du å være åpen om sykdommen da du var barn?» 

Del 5: Støtte og ressurser 

 «Hva fikk du av hjelp til å forstå og takle situasjonen din?» 

«Hvilke støttepersoner hadde du rundt deg? (f eks andre familiemedlemmer, lærer, 
sosiallærer, helsesøster, psykolog, hjemmetjeneste, annet?) 

«Hvordan var det for deg å snakke med vennene dine om at din far/mor hadde HS?  
o Hvordan opplevde du det var å ha med venner hjem?  
o Hva med å bli med hjem til andre?» 

«Hvilke arena eller aktiviteter i hverdagen var en støtte for deg?» (aktiviteter, hobbyer, 
kjæledyr, interesser, gode opplevelser)   

«Hva tenker du kunne blitt gjort annerledes og som hadde vært til hjelp for deg som barn?» 

Del 6: Avslutning 

o Hva ville du sagt til et annet menneske som er i samme situasjon som deg? 
o Er det noen andre tema du ønsker at vi skulle snakket om? 
o Hvordan opplevde du denne samtalen? 

 

Vi kommer til å ringe deg 1-2 uker etter dette intervjuet for å høre om det har dukket opp 
andre ting du kunne tenkt deg å snakket om eller om du har noen tanker etter intervjuet som 
du gjerne vil ta opp med oss eller dele (eventuelt gjøre en avtale om tidspunkt). 


