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Sammendrag 

Forfatter: Therese Hammer Hjellnes 

Tittel: «Hele verden bare raste sammen»: En tematisk analyse av vordende foreldres 

opplevelser etter et påvist strukturelt fosteravvik ved ultralydundersøkelse 

Veileder: Mona Bekkhus 

Biveileder: Eirin Pedersen  

 I Norge er en rutineultralydundersøkelse ved uke 17-19 inkludert i det anbefalte 

svangerskapsprogrammet. Selv om ultralydundersøkelsen er høyt verdsatt av vordende 

foreldre, har teknologisk utvikling ført til at stadig flere vordende foreldre opplever å få påvist 

et strukturelt fosteravvik på ultralydundersøkelsen. De vordende foreldrene forventer en 

gledelig og hyggelig hendelse, men blir møtt med en beskjed om at «noe» ikke er som det 

skal. Å få påvist et fosteravvik har overordnet blitt konseptualisert som en tapsopplevelse, 

både ved svangerskapsavbrudd og ved fortsettelse av svangerskapet.  

Denne oppgavens formål har vært å undersøke hvordan vordende foreldre opplever å 

få påvist et strukturelt fosteravvik ved ultralydundersøkelse, basert på intervjumateriale fra 

SOFUS-studien. Det ble gjennomført en tematisk analyse av intervjuer med 37 vordende 

foreldre, som førte til konstruksjon av tre temaer: (1) Tap av det forestilte barnet, (2) 

Usikkerhetens avmakt, og (3) Å skape mening i det meningsløse. Disse temaene belyser 

hvordan et påvist strukturelt fosteravvik kan oppleves som stort sjokk, uavhengig av avvikets 

alvorlighet, fordi det brøt sterkt med de vordende foreldrenes forventninger til svangerskapet 

og ultralyden. Usikkerheten som preger den akutte fasen etter et påvist fosteravvik synes å 

føre til en opplevelse av stillstand og avmakt i påvente av en avklaring. Likevel er det noen 

vordende foreldre som klarer å skape mening ut av situasjonen i løpet av kort tid.  

De tre temaene ble deretter drøftet i et narrativt rammeverk, for å kontekstualisere 

deltakernes opplevelser i lys av meningsskapende prosesser, kulturelle forståelsesmåter og et 

grunnleggende behov for en opplevd kontinuitet i livet. Overordnet viser denne studien 

hvordan et påvist fosteravvik kan være en livsomveltende beskjed, uavhengig av 

fosteravvikets alvorlighet, fordi det bryter både med de vordende foreldrenes og samfunnets 

forventninger til svangerskapet. Bedring kan likevel oppnås for noen i løpet av kort tid, på 

bakgrunn av meningsskapende prosesser.  
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ut. Takk for gode samtaler, pauser og allsang til «Optimist» - det gikk visst bra med oss alle 

til sist. Jeg vil også takke mine foreldre, Irene Hammer og Terje Hjellnes, som har bidratt med 

ubetinget støtte, selv når hovedoppgavetåka har ført til at jeg har glemt å ringe dere. Tusen 

takk til min kjære storesøster, Veronica Hjellnes, som alltid har troen på meg og alltid stiller 

opp. Du er en språk-mester, og en evig kilde til oppmuntring. En spesielt stor takk må også 

rettes til min beste venn Ella Marie Sandbakken. Tusen takk for grundig korrekturlesing, all 
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Introduksjon 

Bakgrunn 

Det tok jo fire sekunder fra legen begynte å ta ultralyden til hun stoppet. Kroppen hadde da hatt fire 

sekunder på seg til å gjøre seg helt klar til at nå skulle vi få bekreftet at alt var bra. Så i stedet kommer 

kontrabeskjeden. Og det var det jævla sjokket. (M2-T1) 

 

Ultralydundersøkelser i løpet av svangerskapet er en viktig og integrert del av 

svangerskapsprogrammene i vestlige land (Lou et al., 2017), og i Norge får alle gravide 

kvinner tilbud om en slik rutinemessig ultralydundersøkelse mellom svangerskapsuke 17 og 

19 (Helsedirektoratet, 2019). Selv om svangerskapsprogrammet er frivillig, benytter nesten 

alle gravide kvinner i Norge seg av dette tilbudet (Kaasen et al., 2010). Den oppfattede 

funksjonen av ultralydundersøkelsens synes likevel å favne bredere enn «bare» et helsetilbud. 

Roberts (2012) har argumentert for at ultralydundersøkelsen har en viktig sosial funksjon som 

eksisterer ved siden av, i stedet for, eller i motsetning til den tiltenkte medisinske funksjonen. 

I tråd med en slik forståelse har flere studier vist at muligheten til å «møte» det ufødte 

barnet er en viktig del av vordende foreldres motivasjon for å delta på ultralydundersøkelsen 

(Garcia et al., 2002; Molander, Alehagen & Bertero, 2010; Åhman, Runestam & Sarkadi, 

2010). Vordende foreldre forventer at utfallet av ultralydundersøkelsen skal være en 

bekreftelse av at alt står bra til med fosteret, en mer presis termindato, og et bilde av det 

kommende barnet de kan ta med seg hjem (Bratt, Jarvholm, Ekman-Joelsson, Mattson & 

Mellander, 2015; Edvardsson et al., 2018; Edvardsson et al., 2016). Disse forventningene har 

blitt forstått som et uttrykk for en overordnet antagelse om at et svangerskap normalt sett vil 

resultere i et friskt barn (McCoyd, 2007; Smith, Dietsch & Bonner, 2013). I dag deles bilder 

fra ultralyden på internett, og baby showers arrangeres fødselen, noe som fører til at livet til 

«det potensielle barnet» begynner lenge før barnet faktisk er født (McCoyd, 2007). 

På bakgrunn av slike forventninger, har det blitt argumentert for at vordende foreldre 

er svært lite forberedt på negative (adverse) funn på ultralydundersøkelsen (Garcia et al., 

2002; Lou et al., 2017). Fra helsevesenet sin side har ultralydundersøkelsen utelukkende en 

medisinsk funksjon, og gjennom teknologisk utvikling har det blitt mulig å diagnostisere en 

rekke fosteravvik prenatalt (Lalor, Begley & Galavan, 2008; Lou et al., 2017). Som en 

konsekvens av denne teknologiske utviklingen vil derfor et økende antall vordende foreldre 

oppleve å få påvist et fosteravvik på ultralydundersøkelsen (Lou et al., 2017). Deltakeren i det 

innledende sitatet var en av disse vordende fedrene. 
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En rekke studier beskriver det å få påvist et fosteravvik som en sterkt stressende 

livshendelse for de vordende foreldrene (Bijma, van der Heide & Wildschut, 2008; Lou et al., 

2017; Sandelowski & Barroso, 2005; Wool, 2011), som fører til en akutt stressrespons preget 

av sterke ubehagelige følelser (Kaasen et al., 2010; Mitchell, 2004; Titapant & Chuenwattana, 

2015). Et påvist fosteravvik utløser også en rekke vanskelig valg knyttet til å fortsette eller 

avbryte svangerskapet (McCoyd, 2007; Sandelowski & Barroso, 2005). Opplevelsen av å få 

påvist et fosteravvik har overordnet blitt konseptualisert som en tap (Lou et al., 2017), men 

det mangler fortsatt en god forståelse av hvordan tapet best skal defineres (Fenstermacher & 

Hupcey, 2013). Selv om det er konsensus om at et påvist fosteravvik er svært stressende, er 

det fortsatt en klinisk utfordring vedrørende hvordan helsepersonell best mulig kan hjelpe de 

vordende foreldrene (Lou et al., 2017).  

For å styrke forståelsen av hvordan helsepersonell best kan hjelpe, er det viktig med 

økt kunnskap om opplevelsene til de vordende foreldrene dette angår. Det eksisterer likevel 

lite kvalitativ forskning på dette feltet i Norge. Formålet med denne studien er derfor å bidra 

med systematisert kunnskap om hvordan vordende foreldre opplever å få påvist et strukturelt 

fosteravvik på ultralydundersøkelsen i en norsk kontekst.  

Begreper og avklaringer 

 Utrykk og begreper knyttet til svangerskapet kan forstås på ulike måter. Jeg vil derfor 

gjennomgå noen relevante avklaringer knyttet til svangerskap og lovgivning.  

 Gestasjonsalder. Gestasjonsalder er en måte å beregne svangerskapets varighet på, 

ved å bruke første dag i siste menstruasjon som utgangspunkt for å kalkulere fosterets alder 

(Nesheim, 2018b). Begrepet er synonymt med andre måter å regne svangerskapets lengde på. 

I oppgaven vil begrepet «gestasjonsalder» benyttes i metodedelen, mens «kommet 

langt/kommet kort i svangerskapet» vil bli brukt i kunnskapsstatus og analysen.  

Rutineultralydundersøkelsen. Hensikten med rutineultralydundersøkelsen, heretter 

kalt ultralyd, i uke 17-19, er å utføre en orienterende inspeksjon av fosterets anatomi og 

utvikling, samt fastslå antall fostre og termindato (Helsedirektoratet, 2019).  

Strukturelle fosteravvik. Strukturelle fosteravvik er en samlebetegnelse for visuelt 

synlige avvik som kan avdekkes ved ultralyd. Begrepet innebefatter et bredt spekter av avvik, 

fra lett korrigerbare (f.eks. leppespalte), til tvetydige soft signs knyttet til kromosomavvik og 

avvik på vitale organer som er forbundet med høy dødelighet (Kaasen et al., 2010). Felles for 

mange strukturelle fosteravvik er at de har tvetydig klinisk signifikans uten videre avklarende 

tester (Bricker et al., 2000). Samlet forekomst av strukturelle fosteravvik i Norge er beregnet 
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til omtrent 2% (Lauvrak et al., 2012), men estimat varierer. En nærmere beskrivelse av 

strukturelle fosteravvik i dette utvalget gjennomgås  i metodedelen. 

Abortloven. Alle deltakerne i denne oppgaven hadde passert svangerskapsuke 12 ved 

påvist strukturelt fosteravvik. I Norge er svangerskapsavbrudd etter svangerskapsuke 12 

regulert av abortloven (1976). I henhold til abortloven (1976, §7) skal begjæring om 

svangerskapsavbrudd etter utgangen av tolvte svangerskapsuke fremsettes overfor en nemd. 

Ifølge abortloven (1976, §2) kan svangerskapsavbrudd innvilges ved fare for alvorlig sykdom 

hos fosteret, eller ved urimelig belastning for kvinnens psykiske eller fysiske helse.  

Fosteret og barnet. Medisinsk brukes betegnelsen «foster» helt frem til fødselen 

(Nesheim, 2018a). På folkemunne er det likevel vanlig å omtale fosteret som et «barn» lenge 

før fødselen. I denne oppgaven har jeg valgt å bruke «foster» når jeg omtaler fosteret i magen, 

mens jeg bruker «barnet» når jeg omtaler en faktisk eller forestilt fremtid etter fødsel.  

I analysen benytter jeg begreper i tråd med deltakernes beskrivelser, uavhengig av tidsaspekt.  

Kunnskapsstatus  

Studier av vordende foreldres opplevelse etter et påvist fosteravvik er et smalt 

forskningsfelt. Likevel har en kontinuerlig teknologisk utvikling i prenatale screenings- og 

diagnostiske verktøy gjort det nødvendig å undersøke implikasjonene av prenatal kunnskap 

for det økende antallet vordende foreldrene dette berører (Larsson, Crang-Svalenius & Dykes, 

2009). Tematikken har derfor blitt undersøkt i en rekke studier. Selv om studier ofte har tatt 

for seg spesifikke fosteravvik og diagnoser, vil den følgende kunnskapsoppsummering bruke 

betegnelsen «fosteravvik» for å oppsummere alle aktuelle funn. Bakgrunnen for dette valget 

er blant annet at forskning tyder på at typen og alvorligheten til fosteravviket ikke er 

avgjørende for vordende foreldres reaksjoner (se f.eks. Aite et al., 2009; Leithner et al., 2004).  

I det følgende vil jeg ta for meg forskningen på feltet, med fokus på noen temaer: (1) 

forventninger til svangerskap og ultralyd, (2) reaksjoner hos vordende foreldre etter påvist 

fosteravvik, (3) fosteravvikets alvorlighet og tvetydighet, (4) vordende foreldres behov etter et 

påvist fosteravvik, og (5) mestringsstrategier i tiden etter et påvist fosteravvik. 

 Forventninger til svangerskapet. Flere studier har forsøkt å belyse hvilke 

forventninger vordende foreldre har til svangerskapet. En prospektiv selvrapporteringsstudie 

med 1072 kvinner, konkluderte med at bekymringer rundt fosterets helse var vanlig ved 16 

uker (Statham, Green & Kafetsios, 1997). Likevel var bekymringer for spontanabort og den 

kommende fødselen en større kilde til engstelse enn bekymringer rundt fosteravvik. Til tross 

for rapporterte bekymringer, konkluderer mange studier med at de aller fleste par forventer at 
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de får et friskt barn (se f.eks. Lalor & Begley, 2006; Lalor, Begley & Galavan, 2009; Leithner 

et al., 2004; Mitchell, 2004). I to rapporter fra den samme retrospektive kvalitative studien, 

anså ingen av deltakerne seg selv for å være i en risikosone for fosteravvik, og de antok at 

fosteret deres ville være ved god helse (Lalor & Begley, 2006; Lalor et al., 2009). Lalor et al. 

(2009) knyttet disse funnene til en underliggende normalitetsantagelse (assume normal) hos 

kvinnene om at de ville få et friskt barn. Antagelsen ble styrket av en selvopplevd god helse, 

«normale» symptomer i  svangerskapet (f.eks. kvalme) og fravær av varselsignaler (f.eks. 

blødninger). Tidligere erfaring med kompliserte svangerskap har blitt relatert til økte 

bekymringer i nåværende svangerskap, mens erfaring fra ukompliserte svangerskap knyttes til 

mindre bekymringer i nåværende svangerskap (Ekelin et al., 2009; Lalor et al., 2009). Både 

egne kroppslige signaler og tidligere erfaring kan dermed være av betydning for vordende 

foreldres forventninger, men dette har ikke blitt demonstrert i en norsk kontekst. 

En lignende normalitetsantagelse har blitt beskrevet i et samfunnsperspektiv (se f.eks. 

McCoyd, 2007; Smith et al., 2013), men dette har ikke blitt studert i en norsk kontekst. 

McCoyd (2007) konkluderte med at det forelå en rekke mytiske forventninger om 

svangerskapet i det amerikanske samfunnet. For eksempel syntes kvinner å anta at deres 

foster var ved god helse på tross av kunnskap om muligheten for fosteravvik, og at hvis det 

var noe galt med fosteret ville det ha ført til spontanabort tidlig i svangerskapet. Totalt sett ser 

«samfunnet» ut til å anta at et svangerskap ender med et friskt barn (Smith et al., 2013) 

Forventninger til ultralyden. En normalitetsantagelse synes også å være sentral i 

forståelsen av vordende foreldres forventninger til ultralyd. Ultralyden blir ansett som en 

viktig og integrert del av svangerskapet av de vordene foreldre (Fonseca, Nazare & 

Canavarro, 2012; Garcia et al., 2002; Molander et al., 2010; Øyen & Aune, 2016), men 

begrunnelsene for å delta synes å være mer sammensatte enn den medisinske tiltenkte 

funksjonen (Asplin, Wessel, Marions & Georgsson Ohman, 2012; Molander et al., 2010). På 

den ene siden synes vordende mødre å være klar over at ultralydens medisinske funksjon. I en 

norsk studie ble denne medisinske «vissheten» knyttet til emosjonell ambivalens i tiden før 

ultralyden (Øyen & Aune, 2016), mens en annen studie fant at konkrete bekymringer i forkant 

av ultralyden var lite utbredt (Mitchell, 2004). En normal ultralyd blir forstått som en 

bekreftelse av nytt liv og en garanti for at barnet er friskt (Ekelin, Crang-Svalenius & Dykes, 

2004; Eurenius, Axelsson, Gallstedt-Fransson & Sjoden, 1997; Lalor & Devane, 2007). 

Samtidig konkluderer flere studier med at ultralyden stort sett representerer en gledelig 

hendelse for de vordende foreldrene (se f.eks. Bijma et al., 2008; Garcia et al., 2002; Mitchell, 

2004; Molander et al., 2010). Rutineultralyden tenkes å være særlig betydningsfull for 
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vordende fedrene, fordi det representerer en måte å bli involvert i svangerskapet på 

(Kowlessar, Fox & Wittkowski, 2015). Derfor tenkes ultralyd å være et viktig felles prosjekt i 

svangerskapet for de vordende foreldrene (Molander et al., 2010; Øyen & Aune, 2016), blant 

annet fordi det blir forstått som en mulighet til å «møte barnet» og få avdekket fosterets kjønn 

(Bratt et al., 2015; Ekelin et al., 2004; Lalor & Devane, 2007; Øyen & Aune, 2016). For 

eksempel konkluderte en svensk studie at de fleste vordende foreldrene forventet at utfallet av 

rutineultralyden vil være «normalitet», med informasjon om en mer presis termindato, samt et 

bilde av fosteret som de kunne ta med hjem (Bratt et al., 2015). Forventningen om normalitet 

har blitt beskrevet for både kvinner (se f.eks. Mitchell, 2004) og menn (se f.eks. Ekelin et al., 

2004). At det dermed synes å foreligge en diskrepans mellom vordende foreldres 

forventninger til ultralyden og den tiltenkte funksjonen, var en av hovedkonklusjonene i både 

en norsk og en svensk kvalitativ studie av jordmødre (Edvardsson et al., 2018; Edvardsson et 

al., 2016). På bakgrunn av disse funnene, konkluderer flere studier med at ultralyden blir 

forstått som en sosial hendelse av de vordende foreldrene (se f.eks. Asplin et al., 2012; Ekelin 

et al., 2004; Garcia et al., 2002; Molander et al., 2010).  

En systematisk litteraturgjennomgang som inkluderte 98 rapporter fra 74 ulike studier, 

konkluderte med at denne positive assosiasjonen til ultralyd gjør at kvinner er lite forberedt på 

negative funn (Garcia et al., 2002). Både manglende kunnskap hos de gravide kvinnene (se 

f.eks. Lalor & Devane, 2007; Øyen & Aune, 2016; Åhman et al., 2010) og utilstrekkelig 

formidling av informasjon fra helsepersonell (se f.eks. Edvardsson et al., 2016; McCoyd, 

2007; Øyen & Aune, 2016) har blitt trukket frem som mulige årsaker til at ultralyden i 

hovedsak blir forstått som en gledelig hendelse. I en svensk kvalitativ studie uttrykte samtlige 

gravide kvinner at informasjonen om mulige utfall i forkant av en ultralyd var utilstrekkelig 

(Åhman et al., 2010), mens nesten alle deltakerne i en amerikansk studie rapporterte å ha fått 

beskjed om at ultralyden ikke var noe å bekymre seg for (McCoyd, 2007). Både manglende 

kunnskap og utilstrekkelig informasjon kan dermed bygge opp under forventninger til 

ultralyden som ikke er i samsvar med den tiltenkte funksjonen. 

Flere forskere har stilt spørsmål ved om den manglende kunnskapen og utilstrekkelige 

formidlingen av informasjon kan være et resultat av at ultralyden har blitt en sterkt etablert 

rutine (Edvardsson et al., 2016; Mitchell, 2004; Øyen & Aune, 2016). I en norsk kvalitativ 

studie hadde ingen av kvinnene mottatt skriftlig informasjon i forkant av rutineultralyden, og 

kun én av åtte kvinner hadde fått spørsmål om hun ville gjennomføre den (Øyen & Aune, 

2016). Nettopp fordi ultralyden er rutine og en del av «svangerskapspakken», har ultralyden 

blitt forstått som en norm det ikke stilles spørsmål ved (Bratt et al., 2015; Edvardsson et al., 
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2016; Lalor et al., 2009; Lalor & Devane, 2007; Nicol, 2007). Nicol (2007) har for eksempel 

argumentert for at det er umulig for førstegangsfødende å foreta et informert samtykke, fordi 

ingen ved sykehuset stiller spørsmål ved bruk av ultralyd. Selv om kvinner ser på ultralyden 

som frivillig, blir det beskrevet som «normalt å gjøre» (Molander et al., 2010). Det aktive 

valget blir derfor ikke om ultralyden skal gjennomføres, men om den ikke skal gjennomføres.  

Vordende foreldres reaksjoner til et påvist fosteravvik. Flere 

litteraturgjennomganger har konkludert med at et påvist fosteravvik er en svært stressende 

hendelse på tvers av ulike land og ulike kontekster (Bijma et al., 2008; Lou et al., 2017; 

Sandelowski & Barroso, 2005; Wool, 2011). For eksempel konkluderte Sandelowski og 

Barroso (2005) med at en prenatal diagnose er et potensielt traumatiserende sjokk uavhengig 

av type og tidspunkt for diagnose. Noen forskere knytter en slik generell responstrend til at 

fosteravviket står i sterk kontrast til de vordende foreldres forventninger uavhengig av 

alvorlighet eller omfang (se f.eks. Lalor et al., 2009; McKechnie, Pridham & Tluczek, 2015; 

Sandelowski & Jones, 1996) . Svangerskapet er en periode preget av omstilling, og et påvist 

avvik blir derfor en tilleggsfaktor som kan skape stress (Fonseca et al., 2012). 

Å få påvist et strukturelt fosteravvik er forbundet med sterke ubehagelige følelser i tre 

ulike litteraturgjennomganger  (Lou et al., 2017; Statham, Solomou & Chitty, 2000; Wool, 

2011). Angst og frykt (se f.eks. Aite et al., 2009; Fonseca, Nazare & Canavarro, 2011; 

Larsson et al., 2009; Titapant & Chuenwattana, 2015), sjokk (se f.eks. Hodgson et al., 2016; 

Irani, Khadivzadeh, Asghari Nekah, Ebrahimipour & Tara, 2019; Lalor et al., 2009; Titapant 

& Chuenwattana, 2015), sorg og tristhet (se f.eks. Fonseca, Nazare & Canavarro, 2013; 

Titapant & Chuenwattana, 2015), depresjonssymptomer (se f.eks. Fonseca et al., 2012; 

Gotzmann et al., 2002; Kaasen et al., 2010; Leithner et al., 2004) samt sinne og frustrasjon (se 

f.eks. Fonseca et al., 2011; Hunfeld et al., 1993; Mitchell, 2004) er blant de mest rapporterte 

reaksjonene hos vordende foreldre. Skyldfølelse og selvklandring har også blitt beskrevet 

(Hedrick, 2005; Maguire et al., 2015; Sommerseth & Sundby, 2010). De vordende foreldrenes 

reaksjoner har derfor blitt forstått som en sterk akutt stressrespons (se f.eks. Kaasen et al., 

2010, 2013; Titapant & Chuenwattana, 2015). For eksempel fant Horsch, Brooks og Fletcher 

(2013) at 35 % av de kvinnelige deltakerne oppfylte en traumediagnose etter påvist 

fosteravvik i retrospekt, mens Leithner et al. (2004) viste at de gravide kvinnenes reaksjoner 

var sammenlignbare med symptomer på en alvorlig depressiv episode. 

Selv om det mangler en god forståelse av hva sorg over barn som ikke er født 

innebærer (Fenstermacher & Hupcey, 2013), har de vordende foreldrenes reaksjoner blitt 

konseptualisert som en tapsopplevelse i flere studier (Denney-Koelsch & Cote-Arsenault, 
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2012; Irani, Khadivzadeh, Asghari Nekah, et al., 2019; Lalor et al., 2009). Sandelowski og 

Barroso (2005) sammenlignet tapsopplevelsen etter «valgt» svangerskapsavbrudd som følge 

av påvist fosteravvik med spontanabort eller død under fødsel. Statham et al. (2000) 

konkluderte med at de vordende foreldrenes reaksjoner var sammenlignbare med andre 

veletablerte sorgreaksjoner på tvers av et bredt spekter med fosteravvik og uavhengig av 

svangerskapsavbrudd. Med andre ord kan et påvist fosteravvik tenkes å overordnet 

representere en sorg- eller tapsopplevelse. I tråd med en slik forståelse konkluderte en 

systematisk litteraturgjennomgang av 28 kvalitative studier at vordende foreldre opplevde 

flere ulike tap i respons til en alvorlig eller dødelig prenatal fosterdiagnose (Lou et al., 2017). 

I tillegg til et eventuelt tap av selve fosteret, handlet tapsopplevelsen blant annet om tap av et 

friskt barn og en forestilt fremtid, tap av fremtidig foreldreskap, samt tap av et normalt og 

lykkelig svangerskap med normale svangerskapsritualer (f.eks. innkjøp av leker) (Lou et al., 

2017). En prenatal diagnose kan også føre til tap av tidligere forventninger og antagelser (se 

f.eks. Sandelowski & Barroso, 2005; Sandelowski & Jones, 1996), for eksempel at «friske 

kvinner vil føde friske barn». På denne måten fører ikke beskjeden om et fosteravvik bare til 

tap i det pågående svangerskapet, men også et tap av antagelser som tidligere ble tatt for gitt.   

Vordende fedres reaksjoner. Fedrenes rolle i svangerskapet har i mindre grad blitt 

studert (Kowlessar et al., 2015), og det foreligger derfor begrenset med empiri på vordende 

fedres reaksjoner etter et påvist fosteravvik (Lou et al., 2017). Likevel uttrykker de fleste 

vordende fedre et ønske om å være involvert i svangerskapet (Kowlessar et al., 2015). 

Ultralyden blir forstått som en viktig milepæl for vordende fedre fordi det utgjør en mulighet 

for å bli involvert i svangerskapet (Kowlessar et al., 2015), og et påvist fosteravvik vil derfor 

kunne være stressende også for de vordende fedrene.   

Fonseca et al. (2011, 2013) fant ingen forskjeller mellom vordende mødre og fedre i 

selvrapportert stress etter påvist fosteravvik, mens en annen studie fant marginale forskjeller  

mellom kvinner og menn med hensyn til tilpasning 2-7 år etter svangerskapsavbrudd som 

følge av påvist fosteravvik (Korenromp et al., 2005). I andre kvantitative studier har menn 

rapportert lavere nivå av stress enn kvinner på gruppenivå (se f.eks. Fonseca et al., 2012; 

Kaasen et al., 2013), men ofte er det kongruens innad i det enkelte paret (Fonseca et al., 2013; 

Korenromp et al., 2005; Kaasen et al., 2013). Med andre ord kan et påvist fosteravvik også 

forstås som en belastning for vordende fedre.  

For eksempel har to studier som studerte vordende fedres reaksjoner eksklusivt, 

konkludert med at menn har egne emosjonelle behov etter et påvist fosteravvik, som kan 

tenkes å skille seg noe fra kvinners behov (Locock & Alexander, 2006; Åhman, Lindgren & 
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Sarkadi, 2012). Åhman et al. (2012) konkluderte for eksempel med at vordende fedres 

umiddelbare reaksjon etter påvist soft signs på ultralyd var frustrasjon og tanker om mulige 

konsekvenser for fremtiden. Siden menns egne emosjonelle behov kan tenkes å være i 

konflikt med rollen som «den støttende partner», vil det være viktig å kartlegge effektene av 

et påvist fosteravvik også for vordende fedre (Locock & Alexander, 2006). 

Fosteravvikets alvorlighet og tvetydighet. Statham et al. (2000) hevdet at tidligere 

forskning opererte med en «jo alvorligere avviket er, desto verre er det»-hypotese, som kan ha 

bidratt til å ignorere opplevelsen av å få påvist mindre alvorlige fosteravvik. Selv om noen 

studier har pekt på at fosteravvikets alvorlighet korrelerer med angstnivå hos vordende 

foreldre (se f.eks. Kaasen et al., 2010; Titapant & Chuenwattana, 2015), er dette ikke et 

gjennomgående funn i litteraturen (Aite et al., 2009). Fosteravvikets alvorlighet vil ha ulike 

implikasjoner for fosteret, men den umiddelbare reaksjonen til vordende foreldre synes i 

mindre grad å være relatert til objektive mål på alvorlighet (Statham et al., 2000).  

 Som et alternativ til alvorlighet, har flere studier utpekt tvetydighet som en viktig 

faktor i forståelsen av stressreaksjoner hos vordende mødre (se f.eks. Aite et al., 2009; 

Askelsdottir, Conroy & Rempel, 2008; Leithner et al., 2004; Mitchell, 2004) og fedre (se 

f.eks. Askelsdottir et al., 2008; Fonseca et al., 2013; Kaasen et al., 2013). De fleste 

fosteravvik er forbundet med prognostisk og diagnostisk tvetydighet (Askelsdottir et al., 

2008). Tvetydighet og usikkerhet forstås som vanskelig, blant annet fordi det det 

vanskeliggjør meningsskapende prosesser etter et påvist fosteravvik (Lalor et al., 2009) og er 

belastende fordi usikkerheten ofte vedvarer over tid (Askelsdottir et al., 2008). En italiensk 

studie undersøkte sammenhengen direkte, ved å sammenligne angstskårene hos gravide 

kvinner som fikk påvist et fosteravvik med usikker prognose med en gruppe kvinner som fikk 

påvist et fosteravvik med høy dødelighet (Aite et al., 2009). Kvinnene i gruppen der fosterets 

prognose var usikker, rapporterte betydelig høyere angstsymptomer sammenlignet med 

kvinnene i gruppen der fosterets diagnose var entydig og alvorlig, etter samtale med 

helsepersonell. Forskningen på dette feltet er likevel mangelfull, og det er behov for mer 

kunnskap om tvetydighetens betydning for stressrespons. 

 Vordende foreldres behov etter påvist fosteravvik. De fleste studier argumenterer 

for at det er nødvendig med et tilbud om psykologisk støtte etter et påvist fosteravvik (se 

f.eks. Garcia et al., 2002; Hodgson et al., 2016; Lou et al., 2017), også for menn (Korenromp 

et al., 2005; Locock & Alexander, 2006; Åhman et al., 2012). Dette gjelder både ved 

fortsettelse av svangerskap med et påvist fosteravvik (Hedrick, 2005; Irani, Khadivzadeh, 

Asghari Nekah, et al., 2019; Lou et al., 2017; McKechnie et al., 2015), og ved beslutning om 
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svangerskapsavbrudd (Maguire et al., 2015; Sandelowski & Barroso, 2005). Selv om det er 

konsensus om at det er nødvendig med et slikt tilbud, er det fortsatt en klinisk utfordring 

vedrørende hvem og hvordan denne hjelpen skal tilbys (Lou et al., 2017).  

 En rekke studier har konkludert med at klar og tydelig informasjon så raskt som mulig 

er det viktigste behovet hos vordende foreldre etter påvist fosteravvik (Bratt et al., 2015; 

Carlsson, Bergman, Marttala, Wadensten & Mattsson, 2015; Carlsson, Bergman, Wadensten 

& Mattsson, 2016; Hodgson et al., 2016; Irani, Khadivzadeh, Asghari-Nekah & 

Ebrahimipour, 2019; Larsson et al., 2009). Derfor har tidlige samtaler med fagpersoner blitt 

utpekt som et viktig forebyggende tiltak (se f.eks. Mitchell, 2004; Åhman et al., 2012), blant 

annet for å redusere angst (se f.eks. Larsson et al., 2009). For eksempel fant Aite et al. (2009) 

at en tidlig konsultasjon med fagpersonell reduserte angstnivåene hos gravide kvinner, både 

ved alvorlige og tvetydige fosterdiagnoser. For vordende fedre har en innhenting av fakta og 

informasjon blitt forstått som en viktig mestringsstrategi for å redusere eget stress og oppleve 

kontroll over situasjonen (Locock & Alexander, 2006; Åhman et al., 2012). 

Både informasjon om avviket, implikasjonene av avviket, samt direkte arbeid med 

sorg ser ut til å være nyttig (Aite et al., 2009; Eurenius et al., 1997; Van der Zalm & Byrne, 

2006). Tidspunktet for informasjonen kan likevel være relevant, fordi flere studier har vist at 

sterke emosjonelle responser i den akutte stressfasen kan gjøre det vanskelig for de vordende 

foreldrene å huske det som har blitt sagt (se f.eks. Carlsson et al., 2015; Carlsson et al., 2016; 

Lou et al., 2017). Tilgang på skriftlig informasjon som kan leses hjemme er derfor viktig (se 

f.eks. Irani, Khadivzadeh, Asghari-Nekah, et al., 2019; Lalor, Devane & Begley, 2007).  

Selv om de fleste vordende foreldre setter pris på informasjon i etterkant av påvist 

fosteravvik, har det også blitt argumentert for at man må individualisere den informasjonen 

som tilbys (Carlsson et al., 2015; Lalor et al., 2008), For eksempel fant Lalor et al. (2008) to 

distinkte informasjonspreferanser hos vordende foreldre: noen ønsket å få vite mest mulig 

raskt, mens andre ønsket ikke mer informasjon og ville «ta det som det kommer». Med andre 

ord er det en viktig oppgave å identifisere hvem som ønsker hvilken type informasjon.  

Mestringsstrategier i tiden etter påvist fosteravvik. Tidligere studier undersøkt 

hvilke spesifikke mestringsstrategier vordende mødre benytter seg av. Det har for eksempel 

blitt vist at kvinner bruker både problemfokuserte og emosjonsfokuserte mestringsstrategier, 

og at begge strategiene fører til symptomlette (Horsch et al., 2013). Titapant og Chuenwattana 

(2015) konkluderte med at de gravide kvinnene i all hovedsak benyttet seg av «negative» 

kognitive mestringsstrategier for å redusere stress, eksempelvis diskreditering av dårlige 

nyheter og unngåelse. På en annen side konkluderte Hedrick (2005) med at gravide kvinner 
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brukte flere positive mestringsstrategier etter påvist fosteravvik, inkludert sosial støtte fra 

familie og andre med samme erfaringer, spiritualitet og aktivisering i hverdagen. Sosial støtte 

og aktivisering har i blitt utpekt som viktige mestringsstrategier ved både avbrytning og 

fortsettelse av svangerskap i flere studier (se f.eks. Brisch et al., 2003; Irani, Khadivzadeh, 

Asghari-Nekah, et al., 2019; Korenromp et al., 2005; Larsson et al., 2009).  

Flere studier har trukket frem meningsskaping som en viktig mestringsstrategi for 

vordende foreldre, både ved avbrytning og fortsettelse av svangerskapet (se f.eks. Lalor et al., 

2009; McKechnie et al., 2015). For eksempel fant en dansk studie at vordende foreldre i 

høyrisikosvangerskap forsøkte å skape mening i påvente av svar fra prenatal screening 

gjennom å opprettholde håp (Lou, Nielsen, Hvidman, Petersen & Risor, 2016). I en iransk 

studie ble religion trukket frem som en viktig kilde til mening (Irani, Khadivzadeh, Asghari-

Nekah, et al., 2019). I forkant av en beslutning om å avbryte eller fortsette svangerskapet, har 

meningsskaping blitt forstått som forsøk på å forestille seg hvordan fremtiden med et sykt 

barn vil se ut (France et al., 2012). For vordende foreldrene som fortsetter et svangerskap med 

påvist fosteravvik, har meningsskaping blant annet blitt forstått som en viktig 

forberedelsesprosess, gjennom å opprettholde rutineaktivitetene i svangerskapet 

(McKechnie et al., 2015). Det foreligger likevel begrenset med forskning om meningsskaping 

i den akutte fasen etter påvist fosteravvik. 

For å øke forståelsen av vordende mødres reaksjoner over tid, har noen studier forsøkt 

å utarbeide temporalt betingede faser for reaksjonsmønstre etter påvist fosteravvik (Lalor et 

al., 2009; Titapant & Chuenwattana, 2015). En kvalitativ studie fra Irland identifiserte en 

gradvis adaptasjonsprosess etter et påvist fosteravvik som de navnga Recasting Hope (Lalor et 

al., 2009). De kvinnelige deltakerne så ut til å prøve å skape mening ut av den negative 

hendelsen etter diagnostisk avklaring, for deretter å forsøke å gjenopprette sammenheng 

mellom tidligere forventninger og faktiske erfaringer etter et valg om å fortsette eller avbryte 

svangerskapet var fattet. Denne siste fasen ble drøftet å kunne vedvare i flere år.  

Titapant og Chuenwattana (2015) identifiserte lignende faser i sin kvalitative analyse 

av kvinner i Thailand etter påvist fosteravvik med lav dødelighet. I etterkant av en intens 

negativ psykologisk reaksjon til tapet av et ideelt barn, benyttet kvinnene flere ulike 

mestringsstrategier som syntes å resultere i reduksjon av stressnivå. Disse fasene konvergerer 

med Lalor et al. (2009) sine funn. Titapant og Chuenwattana (2015) vektla likevel en tredje 

fase, preget av en ny økning i stress, som omhandlet barnets usikre fremtid. En økning av 

bekymringer i forkant av fødsel har blitt knyttet til praktiske og økonomiske spørsmål om 

tiden etter fødsel (Bratt et al., 2015), og at situasjonen oppleves ukontrollerbar (Askelsdottir et 
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al., 2008). Selv om forskningen trekker frem mange mestringsstrategier og -prosesser, er 

forskningen likevel mangelfull med hensyn til hvordan man best mulig skal behjelpe disse 

prosessene i helsevesenet (Lou et al., 2017). 

Relevans og forskningsspørsmål 

Selv om den statistiske risikoen for fosteravvik er liten (Lauvrak et al., 2012), har 

teknologisk utvikling innen ultralyd som et screenings- og diagnostisk verktøy ført til at flere 

vordende foreldre får påvist et strukturelt fosteravvik på ultralyd (Larsson et al., 2009). Derfor 

er det fortsatt et stort behov for å undersøke opplevelsene til de vordende foreldrene dette 

berører, og implikasjonene det har for helsepersonell som møter dem (Lou et al., 2017).  

Tidligere studier på feltet har ofte blitt gjennomført i en amerikansk eller europeisk 

kontekst, med noen unntak (se f.eks. Irani, Khadivzadeh, Asghari Nekah, et al., 2019; 

Titapant & Chuenwattana, 2015). Tematikken er lite studert i Norge. Jeg kjenner kun til én 

norsk retrospektiv studie med intervjuer av vordende mødre etter et påvist fosteravvik, som 

inkluderte alvorlige eller dødelig fosteravvik (Sommerseth & Sundby, 2010). Siden 

konteksten kan tenkes å være forskjellig i ulike land, vil en «lokal» kvalitativ forståelse være 

av betydning for å øke kunnskapen om vordende foreldres opplevelser av et påvist 

fosteravvik. Samfunnets normer, lover, forståelsesmåter og diskurser utgjør rammeverk for 

hvordan mennesker forstår og skaper mening ut av sine opplevelser (Bruner, 1990), og 

menneskers opplevelser må derfor ses i lys av den konteksten de opptrer i (Crossley, 2000a). 

 Formålet med denne oppgaven er derfor å bidra med en økt kunnskap om de vordende 

foreldrenes opplevelser i den akutte perioden etter et påvist fosteravvik i en norsk kontekst.  

Oppgaven undersøkte de vordende foreldrenes opplevelser i lys av følgende spørsmål: 

1) Hvordan opplever vordende foreldre et påvist strukturelt fosteravvik, og hvordan 

relaterer forventninger om svangerskap og ultralyd til disse opplevelsene? 

2) Hvordan forsøker de vordende foreldrene å mestre og forstå det påviste fosteravviket? 

3) Hva kan vordende foreldres opplevelser i etterkant av et påvist fosteravvik si oss om 

samfunnets antagelser og forventninger til svangerskapet? 

Teoretisk rammeverk 

I denne studien var det viktig å kunne gi et rammeverk for å forstå de vordene 

foreldrenes opplevelse av et påvist fosteravvik. Jeg ønsket å belyse hvordan tidligere 

forventninger kunne være relatert til de vordende foreldrenes opplevelser, og hvordan de 

fosøkte å forstå situasjonen de var i. I tillegg ønsket jeg å si noe om hvordan dette kunne 
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forstås i lys av samfunnet. Jeg har derfor valgt å benytte Narrativ psykologi, som kan gi en 

forståelse av hvordan menneskers reaksjoner til en enkelthendelse må sees i lys av tidligere 

erfaringer og en forestilt fremtid. Selv om narrativ psykologi er en bred betegnelse, vurderer 

jeg det som et hensiktsmessig rammeverk for å belyse hvordan mennesker kontinuerlig søker 

etter mening og sammenheng i sin opplevelse. En narrativ forståelsesramme vil også kunne 

bidra til å belyse deltakernes opplevelser i den konteksten de opptrer i.  

Narrativ psykologi 

Å skape mening av opplevelser og erfaringer er en grunnleggende evne hos mennesker 

(Bruner, 1990; Neimeyer, 2001; Polkinghorne, 1988). Vi forsøker å skape mening ut av hva 

som skjer i og rundt oss, og hvorfor dette skjer (Polkinghorne, 1988). For å skape 

meningsfylte og sammenhengende forståelser av seg selv, andre og verden, vil forståelsene 

organiseres i narrativer (Bruner, 2004; Crossley, 2000a; Polkinghorne, 1988). Narrativer 

strukturerer menneskers meningsskaping ved å skape narrativ koherens: sammenheng og 

kontinuitet mellom fortid, nåtid og en forestilt fremtid (Becker, 1997; Sarbin, 1986; White & 

Epston, 1990). Narrativer legger med andre ord ikke bare føringer for rekonstruksjon av 

fortiden, men også for tolkninger i nåtid og forventninger til fremtiden (Sarbin, 1986).  

Siden verden er kaotisk og uforutsigbar, er en seleksjon av erfaringer som passer inn i 

menneskets forståelse av seg selv, andre og verden, nødvendig for å oppleve mening og 

sammenheng (Becker, 1997). Opplevd mening og sammenheng er derfor ikke noe som er, 

men noe mennesker selv konstruerer. Narrativer er dynamiske, og endres, rekonstrueres og 

akkumuleres over tid (Bruner, 1990). Narrativ psykologi har derfor en overordnet fremstilling 

av mennesket som en aktiv og skapende historieforteller (Crossley, 2000a; Sarbin, 1986).  

Kulturens betydning for narrativer. Selv om narrativ psykologi har et 

fenomenologisk fokus på individets subjektive opplevelse av sammenheng, mening og orden, 

har narrativ psykologi også sosialkonstruktivistiske og kulturpsykologiske trekk (Bruner, 

1990; Crossley, 2000a). I narrativ psykologi tenkes kulturen, særlig språket, å ha en 

strukturerende rolle i individets opplevelse (Crossley, 2000a, 2000b; Gergen, 1985). Språket 

utgjør både grunnlaget, mulighetene og begrensningene for de historiene som skapes 

(Polkinghorne, 2004). Diskurser, som kan defineres som systemer av tekst og tale (Gergen, 

1985), vil derfor påvirke meningsinnholdet i menneskers narrativer. Med andre ord får 

menneskers historier kun mening når de ses i den konteksten de opptrer i (Crossley, 2000a). 

 Bruner (1990) argumenterer for at en narrativ organisering av opplevelser og 

erfaringer er en del av folkepsykologien. Folkepsykologien utgjør normative måter å forstå 
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verden på i en gitt kultur. Kunnskap, opplevelser og interaksjoner med miljøet organiseres i 

henhold til det som regnes som «alminnelig folkevett» (common sense), og er derfor ikke noe 

mennesker reflekterer bevisst rundt (Bruner, 1990). Folkepsykologien oppsummerer både 

hvordan ting er og bør være. Bruner (1990) hevder derfor at normativitet representeres i 

kulturelle historier, ved å angi det «normale» eller «forventede» i en kultur. Med andre ord vil 

kulturens diskurser og forståelsesmåter sette premissene for hva et narrativ handler om og 

utløse forventninger til fremtidige hendelser (Bruner, 1990).  

Kulturelle historier. Siden kulturens diskurser og forståelsesmåter angir det 

normative, vil menneskers historier være preget av de språklige og moralske ressursene som 

er tilgjengelige i kulturen (Crossley, 2000a). Gjennom kulturelt formidlede historier vil det 

legges føringer for hva som er «viktig i livet», og fra tidlig barnealder blir vi eksponert for 

slike kulturelt betingede forståelsesmåter gjennom historier og populærkulturelle fenomener 

som tv-serier (McAdams, 1993; McLeod, 1997). Menneskers livsløp tenkes derfor å være 

strukturert gjennom normative forventninger til ulike faser i livet i alle kulturer (Becker, 

1997). Slike forventninger vil særlig prege faser og overgangsfaser som er viktige i en gitt 

kultur (Becker, 1997; Polkinghorne, 1988). Mennesker forsøker å adaptere kulturens 

forståelsesmåter for å tillegge mening og verdi til tidligere handlinger, og planlegge 

handlinger som er konsistent med kulturens forståelse av «det gode liv» (Baumeister, 1991; 

Bruner, 1990; Crossley, 2000a). Menneskers personlige narrativer kan derfor forstås som 

forsøk på å skape «normalitet», ved å tilpasse kulturens forståelse til eget narrativ. 

Narrative brudd. I et narrativt perspektiv vil enhver hendelse som står i sterk kontrast 

med vår normale oppfatning av hvordan ting er eller bør være representere en potensielt 

traumatisk hendelse, fordi det fører til et brudd i det sammenhengende narrativet (Crossley, 

2000b). Med andre ord oppleves en hendelse traumatisk fordi det bryter sterkt med erfaringer, 

planer, drømmer eller forventninger mennesker har. Narrative brudd fører til nedbrytning av 

det sammenhengende narrativet, og konsekvensene vil være en følelse av desorientering 

(Crossley, 2000a, 2000b). Det som tidligere ble opplevd meningsfylt blir kaotisk.  

Vår oppfatning av hvordan ting er eller bør være, er basert på kulturens diskurser og 

historier. En konsekvens av at kulturen angir normativitet er nettopp at avvik fra det 

«normale» eller «forventede» også tydeliggjøres (Bruner, 1990). Det som tidligere har blitt 

tatt for gitt blir plutselig utfordret. White og Epston (1990) argumenterer for at kulturelle 

forståelser og historier ofte er begrensende, fordi diskursen preges av et lite utvalg mulige 

handlinger og forståelsesmåter. Ved brudd på det forventede eller normale, må mennesker 

derfor finne alternative måter å forstå det «avvikende» på. Mål og verdier kan endres, 
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prosjekter i livet endrer retning, og i noen tilfeller starter en helt ny historie (Crossley, 2000b). 

Bedring etter vanskelige livshendelser skjer gjennom å gjenopprette en følelse av mening, 

orden og sammenheng, som fører til en ny opplevd narrativ koherens (Crossley, 2000b; 

Singer & Blagov, 2004). Med andre ord vil bedring avhenge av hvor lett en traumatisk 

livshendelse lar seg integrere i menneskets forståelse av seg selv, andre og verden.  

Kan vi bestemme vår egen historie? Crossley (2000b) oppsummerer i sin artikkel 

noe av den mest utstrakte kritikken mot narrativ psykologi. Det har for eksempel blitt 

argumentert for at den narrative metaforen for menneskets forståelsesmåter er sterkt 

overdrevet. Litterære historier har en tydelig definert start, midtdel og slutt, noe som ikke er 

overførbart til menneskers liv. I tillegg har litterære historier har en tydelig «lovnad» om 

struktur og orden fra forfatterens side, der forstyrrende elementer ekskluderes (Crossley, 

2000b). I motsetning til struktur og orden, er livet fylt av kaos og uorden. Flere har derfor stilt 

spørsmål ved menneskets evne til å «bestemme seg» for å skape orden i sin opplevelse. 

Som et motsvar til kritikken, argumenterer Crossley (2000b) for at menneskers 

narrativer ikke tar form som én lineær historie, men at narrativene rekonstrueres og omskrives 

hele tiden nettopp for å tilpasse seg «kaos». En midtposisjon vil dermed være at mennesker 

delvis skaper sin egen historie (Crossley, 2000b). På den ene siden står evnen til å selektere ut 

informasjon og skape mening ut av ustrukturerte stimuli, samtidig som det legges føringer for 

de meningsskapende prosessene ut fra det som blir «gitt oss» i livet og kulturen.  

I oppgavens diskusjon har jeg forholdt med til narrativets meningsskapende funksjon: 

å skape orden og sammenheng i forståelsen av seg selv og verden over tid. Narrativer er viktig 

i konstruksjon av selvforståelse og identitet (Willig, 2013), men dette vil i mindre grad bli 

vektlagt i oppgaven. Jeg kommer til å bruke narrativ teori for å belyse hvordan forventninger 

til svangerskapet kan påvirke opplevelsen av et påvist fosteravvik. Jeg kommer særlig til å 

vektlegge normativitet representert i kulturen. I tillegg vil narrative perspektiver bli brukt for 

å belyse mulige meningsskapende prosesser i etterkant av et påvist avvik.  

Metode 

Design 

 I denne studien har jeg hatt som formål å undersøke vordende mødre og fedres 

opplevelser i den akutte fasen etter påvist strukturelt fosteravvik. Jeg fikk tilgang på et rikt 

intervjumateriale, som jeg har analysert gjennom en kvalitativ tilnærming for å få frem 

kompleksiteten og nyansene i de vordende foreldrenes beskrivelser. Kvalitative metoder er en 

samlebetegnelse for analysemetoder som tar for seg store og åpne forskningsspørsmål, ved å 
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gå i dybden på en eller flere tematikker, heller enn å benytte mange informanter for å teste ut 

spesifikke hypoteser som konstrueres i forkant (Willig, 2013). Hensikten med kvalitativ 

forskning er å generere kunnskap om hvordan mennesker forstår og opplever verden (Braun 

& Clarke, 2013; Willig, 2013), og den kvalitative tradisjonen blir derfor blitt omtalt som 

«studiet av mening» (Willig, 2013). Siden jeg ønsket å se på deltakernes opplevelser i den 

akutte perioden etter påvist fosteravvik, var et kvalitativ design dermed best egnet for å 

besvare mine forskningsspørsmål.  

Valg av analysemetode. I valg av analysemetode var det viktig for meg å velge en 

metode som var egnet til å analysere et atypisk datamateriale, som jeg ikke selv hadde vært 

med på å utforme. Siden jeg også var interessert i å undersøke hva som ble vektlagt på tvers 

av intervjuene, og ikke hadde tilgang til dybdeintervjuer som tillot et fokus på enkeltdeltakere, 

vurderte jeg totalt sett tematisk analyse som best egnet til analyse av materialet opp mot mine 

forskningsspørsmål. Tematisk analyse er en metode for å identifisere, analysere og rapportere 

mønstre i et kvalitativt datamateriale (Braun & Clarke, 2006). Disse mønstrene grupperes 

videre til overordne temaer som forstås som meningsmønstre som går igjen på tvers av 

intervjuobjekter (Braun & Clarke, 2006; Braun & Clarke, 2013). Metoden er fleksibel med 

hensyn til epistemologisk tilnærming, typen forskningsspørsmål og datamaterialet som ligger 

til grunn, men krever likevel at epistemologisk ståsted avklares (Braun & Clarke, 2013). 

Epistemologi og ontologi. Epistemologi og ontologi handler hva det er mulig å vite og 

hvordan kunnskap kan genereres (Malterud, 2017). I denne studien har jeg hatt en 

kontekstualistisk epistemologisk tilnærming til datamaterialet. Dette innebærer å vektlegge 

hvordan individer skaper mening ut av sine opplevelser, for deretter å anerkjenne hvordan den 

bredere sosiale konteksten bidrar til å sette premissene for individets meningsskaping (Braun 

& Clarke, 2013). Kontekstualisme blir ofte sett i sammenheng med en kritisk realistisk 

ontologi, som hevder at det finnes en teoretisk bakenforliggende «ekte» verden, men at det 

kun er subjektiv og sosialt situert kunnskap forskeren har tilgang til (Braun & Clarke, 2006). 

På bakgrunn i en slik forståelse, antar jeg at det er mulig å si noe om hva som er 

meningsfylt og gyldig kunnskap, men at denne spesifikke måten å forstå et fenomen på kun 

vil være gyldig i sin kontekst (Willig, 2013). I dette prosjektet vil jeg derfor kunne si noe om 

deltakernes opplevelser slik de beskriver og forstår dem, samtidig som jeg kan undersøke 

hvordan akkurat denne forståelsen reflekteres i en større sosial kontekst. For eksempel vil det 

være nyttig å undersøke hvordan deltakernes forventninger til svangerskapet relaterer til en 

kulturell forståelse av svangerskap (se forskningsspørsmål 1 og 3).  
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SOFUS-studien 

Datamaterialet er hentet fra den prospektive longitudinelle observasjonsstudien 

SOFUS (Stressopplevelse hos foreldre etter ultralydundersøkelse i svangerskapet), ledet av 

Anne Kaasen. Det har blitt publisert flere artikler tilknyttet prosjektet (Helbig, Kaasen, Malt 

& Haugen, 2011; Kaasen et al., 2010, 2013, 2017) , men det aktuelle datamaterialet har ikke 

blitt brukt i tidligere publikasjoner.  

Rekruttering av deltakere. Deltakerne ble rekruttert fortløpende til intervjuer i 

perioden 2006 –2010, kort tid etter inklusjon i SOFUS-studien. Rekrutteringen foregikk 

gjennom henvisning til Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet) på bakgrunn av påvist eller 

mistenkt strukturelt fosteravvik, eller som en del av normal svangerskapsoppfølging ved 

planlagt fødested. Deltakerne mottok muntlig og skriftlig informasjon fra oppfølgende lege, 

og prosjektleder Kaasen tok deretter kontakt for å innhente informert samtykke.  

Deltakerne er et bekvemmelighetsutvalg (convenience sample) bestående av 67 

stykker fra det totale antallet deltakere i SOFUS-studien (n= 698). Deltakerne ble intervjuet 

ved anledning og tilgang på rom. Ingen andre kriterier ble brukt for å selektere deltakerne. 

Følgende eksklusjonskriterier ble benyttet for SOFUS-studien; snakket ikke flytende norsk, 

multiple fostre, under 18 år, en alvorlig psykisk lidelse (f.eks. bipolar lidelse).  

 Intervjumaterialet. Anne Kaasen intervjuet fortløpende 67 vordende foreldre, som et 

ledd i kartleggingen av deltakernes reaksjoner etter ultralydundersøkelsen. Intervjuene varte 

5-7 minutter. Intervjumaterialet inkluderer 37 deltakere med påvist strukturelt fosteravvik ved 

ultralydundersøkelsen, 16 deltakere uten historikk med avvik, og 14 deltakere med 

fosteravvikshistorikk. Begge de siste gruppene hadde normale funn ved ultralydundersøkelse i 

dette svangerskapet. For de deltakerne som fikk påvist strukturelt fosteravvik ble intervjuene 

gjennomført tidligst etter 24 timer og i alle hovedsak i løpet i løpet av 48 timer. De vordende 

fedrene og mødrene ble intervjuet separat, og Kaasen var alene med deltakeren i rommet. I 

samme tidsrom ble demografisk og anamnestisk informasjon innhentet, psykometriske tester 

gjennomført, og blodprøver og spyttprøver samlet inn fra kvinnene.  

Intervjumetode: Five Minute Speech Sample 

Intervjuene er basert på manualen til Five Minute Speech Sample (FMSS). FMSS ble 

opprinnelig utviklet for å måle Expressed Emotions (EE) i familier til personer med alvorlig 

psykopatologi (Magana et al., 1986). I senere år har FMSS også blitt brukt for å predikere 

tilknytning mellom mor og barn, undersøke kliniske utfall i familier med barn som har en 

funksjonsnedsettelse (Hooley & Parker, 2006), og i adaptert versjon for å adressere EE under 

svangerskapet (Lambregtse-van den Berg et al., 2013). I FMSS instrueres deltakeren til å 
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snakke om sine tanker og følelser rundt et aktuelt familiemedlem i 5 minutter (Magana et al., 

1986). I SOFUS-studien startet intervjuinstruksjonen med: «Jeg ønsker at du skal fortelle meg 

om hvordan du opplever dette svangerskapet ...» (se vedlegg 1).  

I SOFUS-studien ble FMSS valgt på bakgrunn av flere hensyn. På den ene siden 

muliggjorde FMSS at datamaterialet kunne kodes både kvantitativt og kvalitativt. I tillegg 

gjorde den korte varigheten det mulig å intervjue deltakerne på kort varsel og fortløpende 

etter inklusjon. Det viktigste hensynet var likevel etisk, med en balanse mellom å innhente 

dybdeinformasjon raskt, samtidig som intervjuene ble vurdert til å ikke være en altfor stor 

belastning for de deltakerne som fikk påvist fosteravvik. 

 Utfordringer og muligheter med datamaterialet. Det typiske kvalitative intervjuet 

er et semistrukturert dybdeintervju med en forhåndlaget intervjuguide i stikkordsform, selv 

om eksempelvis fokusgrupper også benyttes (Kvale, 2007). Datamaterialet jeg har brukt 

skiller seg dermed fra et «typisk» kvalitativt datamateriale, siden det består av 5-7 minutter 

lange «monologer» (se vedlegg 1). Derfor er det nødvendig å være bevisst på hvilke 

muligheter og utfordringer som ligger i bruken av dette datamaterialet.  

 Kvale (2007) trekker frem at lange og spontane svar fra intervjuobjektene er viktige 

kvalitetskriterier for kvalitative intervjuer, noe disse intervjuene legger til rette for. På en 

annen side vil intervjuenes korte varighet og manglende mulighet til oppfølgingsspørsmål 

underveis ha påvirket mengden og typen informasjon som fremkommer i intervjuene. Kvale 

(1996) anbefaler å stille spørsmål som gir spesifikke svar, slik at man får kunnskap om noe 

deltakere faktisk har erfart, ikke bare uttrykk for «allmenn konversasjon». Selv om 

intervjuformen i denne studien er åpen, bidrar intervjuinstruksjonen (se vedlegg 1) til at 

deltakerne nettopp forteller svært konkret om det nåværende svangerskapet slik de erfarer det. 

Andre begrensninger ved datamaterialet vil bli drøftet i oppgavens diskusjonsdel.   

Om utvalget 

Etter transkribering og flere gjennomlesninger av alle 67 intervjuer, valgte jeg ut de 37 

deltakerne som hadde påvist strukturelt fosteravvik i nåværende svangerskap. Bakgrunnen for 

valget var en gradvis tilspisning av mine forskningsspørsmål, der jeg ble opptatt av 

opplevelsene til de vordende foreldrene i respons til påvist fosteravvik. Utvalget består av 20 

kvinner og 17 menn, hvorav det er 17 par. I tillegg består utvalget av tre kvinner der partner 

ikke hadde mulighet til å intervjues. Relevante demografiske variabler er gjengitt i tabell 1. 

Kvinnene i gruppen med påviste fosteravvik var i snitt litt yngre enn i deltakerne i 

sammenligningsgruppen, og hadde noe høyere gestasjonsalder. 
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Tabell 1 

Demografiske variabler for utvalget  

Beskrivelse Antall deltakere Alder Gestasjonsalder 

Påvist fosteravvik i 

pågående svangerskap 

20 kvinner,     

17 menn 

Gjennomsnitt: K = 30,5 

M = 32,5 

Spenn: K = 20-39            

M = 26-39 

Gjennomsnitt: 20 uker 

 

Spenn: 13+3 – 35+1 uker 

 

Klassifisering av strukturelle fosteravvik. I SOFUS-studien ble det utviklet en ny 

klassifikasjon av fosteravvik, der avvikene ble klassifisert på bakgrunn av alvorlighet og 

signifikant diagnostisk eller prognostisk tvetydighet (Kaasen et al., 2010). Inter-rater 

reliabilitet for klassifikasjonen var på 0.86 (Kaasen et al., 2010). Det svært få tidligere studier 

som har tatt hensyn til både alvorlighet og tvetydighet samtidig. Tvetydighet ble vurdert på 

bakgrunn av om avviket var forbundet med en stor prognostisk variasjon, eller om en absolutt 

diagnose var avhengig av resultater fra ytterligere prøver. Hvis videre undersøkelser ble 

vurdert som nødvendig for diagnose og/eller prognose, ble alvorlighetsgrad ikke klassifisert. 

En beskrivelse av klassifikasjonen gjengis i tabell 2, oversatt etter original fra Kaasen et al. 

(2010). Utvalgets klassifikasjon er gjengitt i tabell 3.  

 

Tabell 2 

Klassifikasjon av fosteravvik 

 Beskrivelse Eksempeltilstander 

1 Dødelig eller alvorlig, uten tilgjengelig 

behandling. Med eller uten prognostisk 

tvetydighet. 

Alvorlig skjevstilling av indre organer, deler 

eller hele skallebenet mangler, alvorlig avvik 

ved hjerneutvikling. 

2 Alvorlig, med tilgjengelig behandling. Med 

prognostisk tvetydighet. 

Alvorlig underutvikling av hjertet, manglende 

lukket ryggmarg med vannhode. 

3 Mild til moderat alvorlighet, med tilgjengelig 

behandling. Behandling gir ofte godt resultat, 

men med prognostisk tvetydighet. 

Bilateral klumpfot eller spalte uten andre 

markører. Tilstandene er assosiert med 

syndromer som ikke kan påvises prenatalt. 

4 Mild til moderat alvorlighet, med tilgjengelig 

behandling. Behandling gir ofte gode 

resultater. Uten prognostisk tvetydighet. 

Unilateral klumpfot uten andre markører, 

ufullstendig utvikling av bukvegg (deler av 

tarm og magesekk kan ligge utenfor bukhule) 

5 Alvorlighetsgrad ikke klassifisert. Prognose 

avhengig av resultater fra inngripende 

tester/reliabel diagnose var ikke tilgjengelig 

ved inklusjon grunnet ufullstendig ultralyd. 

Bilateral klumpfot med soft markers relatert til 

kromosomavvik, bukveggsbrokk (deler av 

tarmer ligger i en «sekk» på utsiden av buken) 
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Tabell 3 

Oversikt avviksklassifisering og barn  fra før 

Deltakernummer Kvinne (K)/Mann (M) Klassifisering av avvik Barn fra tidligere 

1 K+M 5 Nei 

2 K+M TOP Ja 

3 K+M 2 Nei 

4 K+M 5 Ja 

5 K+M TOP Nei 

6 K+M 2 Ja 

7 K+M 4 Ja 

8 K+M 4 Nei 

9 K+M 5 Ja 

10 K+M 3 Ja 

11 K+M 5 Ja 

12 K+M TOP Ja 

13 K+M TOP Ja 

14 K+M TOP Ja 

15 K+M 2 Nei 

16 K+M TOP Ja 

17 K 3 Nei 

18 K+M TOP Nei 

19 K 5 Nei 

20 K TOP Nei 

TOP = Termination og pregnancy  

 

Karakteristika utvalg. I denne oppgaven har jeg valgt å bruke klassifikasjonen for å 

adressere alvorlighet og usikkerhet som mulige meningsbærende elementer i analysen av 

deltakernes opplevelser etter påvist fosteravvik. I tillegg har jeg ønsket å se om det å ha barn 

fra før kan påvirke deltakernes forventninger og reaksjoner. Dette gjaldt 11 par (se tabell 3). 

Med hensyn til fosteravviksklassifikasjon var det kun de to parene med klassifisering 4 hadde 

fått påvist en tilstand uten prognostisk tvetydighet. For åtte av parene var videre tester 

nødvendig for å avklare tilstanden, klassifisert som 5. Resterende deltakere hadde fått påvist 

tilstander av ulik alvorlighet, med prognostisk tvetydighet. TOP viser til innvilget 

svangerskapsavbrudd etter intervjuene. Dette gjaldt åtte par. Prognosen for klassifisering 1 var 

svært dårlig, og alle disse parene søkte om svangerskapsavbrudd, og er derfor merket TOP.  

I analysen har deltakerne blitt tildelt en kode som representerer viktige karakteristika; 

M/K for å angi kjønn, et nummer bak for å angi deltakernummer. Adskilt av en bindestrek 
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følger et tall som angir klassifikasjon av fosteravvik eller «T» for å markere senere 

svangerskapsavbrudd. 0/1 til slutt angir om deltakeren har barn eller ikke fra før. For 

eksempel blir par nummer 1 skrevet som K1-50/M1-50, og par 2 skrevet som K2-T1/M2-T1.  

Reliabilitet og validitet 

Reliabilitet og refleksivitet.  Det er hverken mulig eller ønskelig å gjenta kvalitative 

studier med identiske resultater, fordi den kvalitative forskningsprosessen er nært knyttet til 

alle involverte parter (Willig, 2013). I kvalitativ forskning er ikke spørsmålet om forskeren 

påvirker prosessen, men hvordan (Malterud, 2017). Jeg anser derfor reliabilitet, i begrepets 

tradisjonelle forstand, som et lite egnet og relevant mål av kvalitet i kvalitativ forskning. I 

arbeidet med analysen har jeg likevel etterstrebet kontinuerlig refleksivitet. Refleksivitet er 

bevissthet rundt ens egen påvirkning på forskningsprosessen, og er en aktiv holdning som må 

oppsøkes og vedlikeholdes underveis i prosessen (Guillemin & Gillam, 2004; Malterud, 

2017). Refleksjon rundt egen påvirkning innebærer både personlig refleksivitet (meg som 

person) og epistemologisk refleksivitet (meg som forsker) (Willig, 2013).  

I denne oppgaven har jeg et utenfra-perspektiv. Jeg har ikke barn selv, har aldri vært 

gravid og kjenner ingen som har fått påvist et fosteravvik på ultralyd. Dette har trolig påvirket 

hvordan jeg ser datamaterialet. På en annen side kan det tenkes at jeg fra et utenfra-perspektiv 

har klart å opprettholde en mer «nøytral» tilnærming til dataene. Objektivitet er ikke et mål i 

kvalitativ forskning, men det er likevel viktig å være bevisst på hvordan mine interesser og 

antakelser er med på å forme fokuset mitt i arbeid med datamaterialet (Malterud, 2017; 

Willig, 2013). Eksempelvis vil min psykologifaglige bakgrunn gjøre at jeg er mer opptatt av 

psykologiske og sosiale prosesser enn andre perspektiver. Intervjuene ble gjennomført av 

Anne Kaasen, som er utdannet jordmor. Hun hadde ingen nær relasjon til deltakerne i forkant. 

Både hennes yrkestittel og «manglende» relasjon til deltakerne kan tenkes å ha påvirket hvor 

mye og hvilken type informasjon deltakerne presenterte om sine erfaringer og opplevelser.  

Datamaterialet ga mulighet for flere ulike innfallsvinkler, og et annet fokus og andre 

forskningsspørsmål kunne ført til helt andre temaer tilknyttet deltakernes opplevelser og 

reaksjoner. I tillegg til refleksivitet rundt min egen påvirkning, har jeg derfor etterstrebet 

transparens i forskningsprosessen, som vil bli drøftet under «gjennomføring». 

 Validitet og overføringskriteriet. Det er ikke konsensus innenfor den kvalitative 

tradisjonen med hensyn til validitetsspørsmålet. For eksempel legger noen teoretikere vekt på 

at validitet og generalisering er sosiale konstruksjoner (Kvale, 1996), mens andre ønsker å 

erstatte «validitet» med andre teoretiske begreper (Levitt et al., 2018). De aller fleste avviser 
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likevel det tradisjonelle begrepet generaliserbarhet (ytre validitet), da en slik forståelse 

fordrer generalisering på tvers av mennesker, tid og sted. Det bryter derfor med en forståelse 

av situert kunnskap: kunnskap er alltid utviklet fra en spesifikk kontekst (Malterud, 2017).  

Mange kvalitative forskere ønsker likevel at aspekter ved forskningen skal ha 

overføringsverdi til lignende tilfeller (Watts, 2014). Det gjelder også meg i denne studien. 

Gjennom transparens vil jeg gjøre rede for konteksten av mine funn, og for deretter å se mine 

funn i lys av relevant teori og empiri i oppgavens diskusjonsdel. Dermed ønsker jeg å legge et 

grunnlag for overføringsverdi av noen hovedfunn fra analysen til andre lignende tilfeller.  

Gjennomføring 

Transkribering. Seleksjon av intervjuene jeg bruker i denne oppgaven ble gjort i 

etterkant av transkriberingen. Jeg og en medstudent, som benytter deler av samme 

datamateriale, transkriberte derfor halvparten av de 67 intervjuene hver. En mulig styrke med 

denne fordelingen er at vi har hatt muligheten til å konferere med hverandre underveis i 

transkriberingsprosessen. Lydfilene ble transkribert tilnærmet ordrett, men «slang» og 

dialektord ble erstattet med bokmål, fordi muntlig språk kan tenkes å forstyrre det 

meningsbærende innholdet i fremstillingen av datamaterialet (Kvale, 2007).  

Intervjuene ble fortløpende anonymisert i transkriberingsprosessen. Deltakernes 

opprinnelige deltakernummer har blitt endret av etiske og praktiske hensyn. Annen relevant 

informasjon, slik som alder og antall barn, har blitt endret. Klassifikasjon for de parene som 

fikk innvilget svangerskapsavbrudd har blitt ekskludert, av etiske hensyn. I fremstilling av 

sitater i analysen indikerer ... at noe har blitt kuttet fra teksten. Utsagn som inkluderer 

informasjon i klammeparentes (f.eks. partner) betyr at jeg har endret innholdet av 

anonymitetshensyn. Dersom noe står markert med doble parenteser, er dette for å eksempelvis 

indikere gråt: ((gråter)). Markeringene er i tråd med anbefalinger fra Braun og Clarke (2013). 

Analyse. Jeg har hatt en induktiv tilnærming til datamaterialet i den tematiske 

analysen. Det innebærer at jeg har forsøkt å kode intervjuene uten å tilpasse kodene i 

forhåndsbestemte kodings- eller teoretiske rammeverk, eller mine forutbestemte teoretiske 

antagelser (Braun & Clarke, 2006). Jeg anerkjenner likevel min aktive rolle i analysen, og kan 

ikke utelukke at jeg har blitt farget av fagkunnskap og personlige holdninger. En induktiv 

tilnærming medfører at resultatene først vil ses i lys av teoretiske rammeverk i oppgavens 

diskusjonsdel (Braun & Clarke, 2013). Derfor vil oppgavens analyse presenteres uten 

teoretisk bakteppe, og siden knyttes opp mot eksisterende empiri og teoretiske rammeverk.  
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Selv med et induktivt utgangspunkt, utvikles den teoretiske referanserammen ofte i 

nært samspill med analyseprosessen (Braun & Clarke, 2013). Selv om jeg har gjennomført en 

tematisk analyse, har analysen narrative trekk blant annet gjennom en kronologisk inndeling 

av temaene. Innledningsvis ble jeg oppmerksom på hvordan intervjuinstruksjonen la opp til en 

avgrenset historie om svangerskapet (se vedlegg 1), og i gjennomlesning og tidlig koding 

identifiserte jeg et tydelig mønster av kronologi i deltakernes beskrivelser. Likevel var ikke 

narrativ analyse en aktuell metode, fordi den fokuserer på individets historie gjennom bruk av 

dybdeintervjuer (Willig, 2013).  

Gjennomføring av analyse. Det finnes ulike måter å gjennomføre en tematisk analyse 

på. I denne analysen har jeg brukt tematisk analyse slik metoden blir presentert av Braun og 

Clarke (2006). Med en kontekstualistisk tilnærming anser jeg ikke temaene som noe som har 

«dukket opp», men noe jeg har konstruert. Braun og Clarke (2013) har advart mot en 

forståelse av temaer som bare «dukker opp», nettopp fordi det kamuflerer forskerens rolle i 

konstruksjon av temaene. Jeg har likevel konstruert temaene gjennom grundig og systematisk 

transkribering, gjennomlesning, koding, og kategorisering. De kan derfor tenkes å si noe 

meningsbærende om gjennomgående tendenser i datamaterialet. 

Jeg har valgt å følge Braun og Clarke (2006) sin modell for gjennomføring av en 

tematisk analyse, bestående av seks trinn:  

 Trinn 1: Bli kjent med datamaterialet. Siden jeg ikke var involvert i 

intervjuprosessen, ble jeg kjent med datamaterialet i gjennomlytting og transkribering. Etter 

gjennomført transkripsjon, leste jeg gjennom de transkriberte intervjuene flere ganger, med 

fortløpende markering og notering av tanker og ideer. I dette stadiet valgte jeg å fokusere på 

de 37 intervjuene fra avviksgruppen, på bakgrunn av relevans for gradvis tilspissede 

forskningsspørsmål og oppgavens lengdebegrensninger. Derfor valgte jeg også vekk 33 

intervjuer som kunne belyst andre tematikker enn denne oppgaven tar for seg.  

Trinn 2: Lage de først kodene. Siden jeg hadde en induktiv tilnærming, kodet jeg 

materialet på en datanær måte, med fokus på at kodene skulle ligge tett opptil deltakernes 

beskrivelser. Jeg valgte å kode i NVivo, og genererte over 400 koder, fordi jeg ønsket å fange 

opp små nyanser. Videre kategoriserte jeg disse datanære kodene i bredere koder i flere 

runder. På dette tidspunktet ble de mer spissede problemstillingene formulert, som beskrevet i 

innledningen. Kategoriserings-, og re-kategoriseringsprosessen var tidkrevende, da jeg 

arbeidet med å forstå deltakernes beskrivelser av egne opplevelser fra ulike innfallsvinkler. I 

dette stadiet av arbeidet ble jeg videre interessert i de temporale trekkene i deltakernes 

beskrivelser, som bidro til nye innfallsvinkler for kategorisering.  
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 Trinn 3: Lete etter temaer. Etter jeg hadde kategorisert sitatene flere ganger, og 

utforsket mønstre innad og på tvers av kategoriene, begynte jeg å lete etter mulige 

overordnede temaer. En utfordring i denne prosessen var å opprettholde både intern 

homogenitet og ekstern heterogenitet i temaene. Intern homogenitet viser til at kodene og 

sitatene som plasseres innad i et tema bør ha et overordnet konsept som binder dem sammen 

(Braun & Clarke, 2006). Ekstern heterogenitet innebærer at temaene ikke bør overlappe for 

mye med hverandre (Braun & Clarke, 2006). For å sikre intern homogenitet og ekstern 

heterogenitet gikk jeg flere runder med hensyn til abstraksjonsnivå for temaene. 

 Trinn 4: Gjennomgang av temaer. Etter jeg hadde bestemt mine kandidattemaer, 

vurderte jeg temaene en gang til på bakgrunn av intern homogenitet og ekstern heterogenitet. 

Jeg gikk også tilbake til datamaterialet for å vurdere om teamene var representative for 

intervjuene, og at de ikke kun var et resultat av noe som var iøynefallende for meg. Etter flere 

slike runder, med grundig gjennomgang av temaene og sitatene som hørte til de ulike 

temaene, genererte jeg tre hovedtemaer med flere undertemaer hver. Disse temaene vurderte 

jeg at fanget opp meningsbærende elementer i relasjon til forskningsspørsmålene. 

 Trinn 5: Definere og navngi temaer. Jeg valgte å navngi temaene: 1) Tap av det 

forestilte barnet, 2) Usikkerhetens avmakt, og 3) Å skape mening i det meningsløse. Disse 

temaene dekket ulike aspekter av deltakernes opplevelser etter påvist strukturelt fosteravvik, 

samtidig som sitatene som var plassert under hvert tema hadde tydelige fellestrekk.  

 Trinn 6: Produsere rapporten. Den skriftlige fremstillingen av resultatene regnes 

som en del av analysearbeidet, fordi temaene tydeliggjøre og gis mening gjennom den 

skriftlige rapporteringen (BC 2006). Gjennom bruk av sitater for å utdype og nyansere 

teamene, vil den skriftlige fremstillingen gjøre rede for mine tolkninger av deltakernes 

beskrivelser. Fremstillingen av resultatene fra analysen blir presentert i «Analyse». 

Etiske hensyn 

SOFUS-studien ble godkjent av REK 21.12.2005 (referansenummer S-05281), og på 

nytt godkjent for videre bruk av eksisterende datamateriale samt innhenting av nytt 

datamateriale 10.05.2016 (referansenummer 2016/779). I tråd med krav fra REK, ble 

intervjuene og annen innsamling av informasjon gjennomført tidligst 24 timer etter inklusjon i 

studien. Alle deltakere ble invitert verbalt og skriftlig til å delta i studien, inkludert 

informasjon om samtykke og mulighet til å trekke seg fra studien eller få datamaterialet 

slettet. Deltakerne som skåret over klinisk grense for eksempelvis depresjon, fikk tilbud om 

ekstra oppfølging. I en senere evaluering av intervjuene, rapporterte de fleste deltakerne at de 
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hadde opplevd det som positivt å få snakke fritt om den vanskelige situasjonen. All data og 

informasjon ble avkodet i tråd med gjeldende retningslinjer. Siden lydfilene ikke var digitale, 

har opptakene blitt oppbevart innelåst gjennom hele prosessen.  

 Anonymisering. Deltakerne var anonymisert gjennom deltakernummer da jeg mottok 

lydfilene. I transkriberingsprosessen ble personidentifiserende informasjon anonymisert 

fortløpende, som beskrevet under «transkribering». I tillegg valgte jeg å «omkode» 

deltakernumrene for ytterligere anonymisering. Alvorlighetsklassifikasjonen til de parene som 

fikk innvilget svangerskapsavbrudd har blitt fjernet på bakgrunn av etiske hensyn. Alder og 

gestasjonsalder ble brukt til gjennomsnittsestimater, men blir ikke direkte knyttet til 

enkeltdeltakere. Jeg har valgt å beholde informasjon om deltakerne hadde barn fra før, da 

dette har vært et meningsbærende element i analysen.  

Analyse  

I arbeid med transkribering og gjennomlesning av de 37 intervjuene, ble det trukket 

frem mange ulike tematikker som på ulike måter belyste deltakernes erfaringer. Analysens 

formål har vært å undersøke hvordan de vordende foreldrene opplevde, forsto og håndterte 

den akutte perioden etter et påvist strukturelt fosteravvik. Jeg har derfor valgt ut de utdragene 

av deltakernes beskrivelser som var mest relevante for mine forskningsspørsmål. 

 Analysen førte til konstruksjon av følgende temaer: (1) Tap av det forestilte barnet, (2) 

Usikkerhetens avmakt, og (3) Å skape mening i det meningsløse. Det første temaet tar for seg 

hvordan deltakernes forestilling om et friskt barn ser ut til å gå tapt ved et påvist strukturelt 

fosteravvik. Det andre temaet handler om hvordan den påfølgende usikkerheten synes å føre 

til passivitet og avmakt i påvente av en avklaring. Det siste temaet belyser hvordan noen av 

deltakerne benytter ulike strategier for å skape mening ut av den vanskelige situasjonen, til 

tross for den korte tiden som har gått siden fosteravviket ble påvist. Temaene har et 

kronologisk element, som tidligere drøftet i oppgavens metodedel. Sitatene i tema 1 stammer 

ofte fra tidlig i intervjuet, deretter tema 2 og til slutt tema 3.  

Overordnet viser temaene hvordan et påvist strukturelt fosteravvik oppleves som et 

stort sjokk for de vordende foreldrene, fordi det står i sterk kontrast til deres forventninger. Til 

tross for den omfattende usikkerheten som preger situasjonen, klarer noen vordende foreldre å 

skape mening ut av fosteravviket gjennom om forsøk på å forstå fortid og fremtid.  
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Tema 1: Tap av det forestilte barnet 

Nesten samtlige par fortalte hvordan de hadde begynt å se for seg fremtiden med 

barnet de skulle få. Denne forestilte fremtiden syntes å være preget av en 

«normalitetsforventning» - en forventning om at svangerskapet ville resultere i et friskt barn. 

Normalitetsforventningen så ut til å bli styrket av svangerskapets varighet og tidligere 

medisinske undersøkelser, og kom til uttrykk gjennom mental og praktisk forberedelse til 

barnet som skulle komme. Den kommende ultralyden ble forstått som en gledelig hendelse og 

en viktig del av svangerskapet for de vordende foreldrene. Ultralyden der et strukturelt 

fosteravvik ble påvist representerte derfor et tydelig brudd på den opplevde normaliteten, der 

forestillingen om det friske barnet brast. Dette temaet har jeg derfor oppsummert som Tap av 

det forestilte barnet. 

Undertema 1: Det friske barnet som snart skal komme. 

[Nå] med det tredje barnet, så har jeg sagt det til mange, før vi skulle på ultralyden. Og jeg har vært mer 

glad, og jeg har snakket med veldig mange om at vi gleder oss til å ha tre barn. (M13-T1) 

 

Et tydelig mønster i datamaterialet var at deltakerne syntes å forvente og forberede seg 

til et barn som helt sikkert skulle komme. For mange deltakere så disse forventningene og 

forberedelsene ut til å være basert på en overordnet normalitetsforventning. Selv om noen få 

av deltakerne uttrykte kjennskap til at ikke alle svangerskap var uproblematiske, syntes de 

aller fleste å tro at dette ikke kunne skje dem. Deltakerne fortalte om flere «milepæler» og 

«trygghetsindikatorer» i svangerskapet som bygget opp under en gradvis opplevd normalitet.   

12-ukersmilepælen. Det å passere 12 uker i svangerskapet var en viktig milepæl for 

mange vordende mødre. Funksjonen til å passere 12 uker syntes å være en følelse av at «nå 

kan vi slappe av», særlig for de deltakerne som hadde vært bekymret for spontanabort før uke 

12. For eksempel fortalte en kvinnelig deltaker, som hadde opplevd to tidligere 

spontanaborter, hvordan hun hadde vært svært nervøs helt til uke 12: «... Da var vi 12 uker 

gravide. Og da var vi litt sånn ´ja, dette går greit´» (K16-T1). Denne følelsen av «trygghet» 

gikk igjen hos mange kvinnelige deltakere, både med og uten historikk med spontanabort. For 

eksempel beskrev en deltaker, uten erfaring med kompliserte svangerskap, det passere 12 uker 

som en lettelse:  

 
Jeg var veldig urolig de tre første månedene og bekymret for at det ikke skulle gå bra. Men nå etter 

hvert har jeg vel roet meg veldig ned på det, og vi har stort sett bare kost oss. Fortsatt ingen kroppslige 

plager, og alt virket jo å være veldig bra. (K5-T0) 
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Å passere 12 uker syntes altså å kunne føre til både trygghet og rom for glede over et 

svangerskap som nå var «trygt». I likhet med flere andre deltakere, hadde ikke K5 erfaring 

med tidligere spontanaborter. 12-ukersmilepælen syntes derfor å kunne representere en 

veletablert «trygg sone» for de gravide parene, uavhengig av tidligere erfaring.   

At 12 uker var en milepæl for trygghet, kom til uttrykk gjennom valg av å fortelle om 

svangerskapet til venner og familie. For eksempel trakk en kvinnelig deltaker frem at årsaken 

til at man ikke skal fortelle det til andre før 12 uker var nettopp fordi det ikke var trygt: «Vi 

vet jo at ganske mange foster forsvinner, så man må ikke fortelle så fort til andre» (K16-

T1). Flere deltakere vektla et slikt «normativt» aspekt ved å fortelle venner og familie etter 12 

uker. For eksempel fortalte en mannlig deltaker hvordan fire måneder var lenge å vente: 

 
Vi ventet veldig lenge med å si det til noen, fordi sånn som jeg forstod det på [Partner], så var hun redd 

for at det skulle være noe galt. Så vi ventet faktisk til det hadde gått fire måneder. ... Og nyheten ble 

tatt imot med stormende jubel, og vi var alle glade for det. (M12-T1) 

 

I likhet med M12, fortalte flere andre deltakere hvordan de utelukkende hadde mottatt 

positiv respons fra familie og venner da de delte nyheten om svangerskapet. Dermed kan «12-

ukersmilepælen» som et uttrykk for en «trygg sone», også være en forståelse som ble delt av 

andre enn paret selv.   

 «Medisinsk forsikring». For flere av deltakerne syntes også tidligere medisinske 

undersøkelser å bidra til en opplevelse av trygghet gjennom en «medisinsk forsikring» - hvis 

tidlige undersøkelser var normale, vil resten også være det. For noen deltakere hadde de 

tidligere undersøkelsene vært en del av rutineoppfølgingen, mens for andre hadde det vært en 

del av tettere oppfølging (f.eks. grunnet komplikasjoner i tidligere svangerskap). Uavhengig 

av årsak for gjennomføring, syntes tidligere undersøkelser å ha en beroligende effekt. For 

eksempel fortalte en kvinnelig deltaker, som ble fulgt tettere grunnet tidligere spontanabort, 

hvordan hun etter gjentatte undersøkelser hadde begynte å slappe av:  

 
Så var vi på kontroll syv uker etter vi fant ut at vi var gravide ... og da så alt greit ut.  ... Ny ultralyd 

to uker etter, og alt så greit ut. ... Babyen hadde vokst og de fant ikke noe problem, sånn at vi endelig 

kunne begynne å bli glad. Eller vi var ... bekymret og glad samtidig. Men da merket jeg at jeg slappet 

av rett og slett. Det var litt sånn ´dette skal gå`. (K16-T0) 

 

K16 ble altså beroliget av de medisinske undersøkelsene, selv om hun ikke hadde 

passert 12 uker i svangerskapet. Et par andre kvinnelige deltakere la også vekt på hvordan den 

tidlige medisinske oppfølgingen hadde vært en trygghet, uavhengig av svangerskapets 
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varighet. Tidligere medisinske undersøkelser kan dermed forstås å ha en lignende funksjon 

som det å passere 12-ukersmilepælen.   

Praktisk forberedelse. Å forberede seg til barnet som skulle komme handlet ikke 

bare om forventninger, men også praktiske forberedelser. Dette gjaldt særlig de deltakerne 

som hadde kommet langt (20< uker) i svangerskapet. For eksempel fortalte en mannlig 

deltaker, som skulle bli far for første gang, hvordan han og partner hadde begynt å gjøre klart 

barnerommet hjemme:  

 

Og vi har jo gledet oss veldig til å få barn da. Så, det meste dreier seg jo om det nå om dagen. Det har 

det gjort en stund. Driver og pusser opp barnerom hjemme blant annet, noe som er veldig hyggelig. 

(M5-T0) 

 

Å gjøre hjemmet klart var en gledefylt forberedelse til barnet som skulle komme, et 

barn det i M5 sitt tilfelle ikke ble noe av. En slik uforbeholden glede ble beskrevet av flere 

deltakere, også hos deltakere med tidligere kompliserte svangerskap. Dette kan tolkes som et 

uttrykk for normalitetsforventningen hos de vordende foreldrene. For eksempel fortalte en 

kvinnelig deltaker med tidligere erfart spontanabort om en lignende forberedelse:  

 
Nå har vi liksom kjøpt dukker, og stilt oss inn på bare positive tanker. Han legen jeg var hos, han sa at 

den andre graviditeten som oftest 99% går bra, når du har mistet et barn før. Så da har vi vært veldig 

glade, kjøpt dukker og handlet inn liksom. (K3-20)  

 

Til tross for erfaring med et svangerskap det ikke ble noe av, hadde hun altså stilt seg 

inn på «bare positive tanker» og begynt å forberede seg praktisk. En slik forberedelse til tross 

for vanskeligheter i tidligere svangerskap ble også beskrevet hos en kvinnelig deltaker som 

lenge hadde forsøkt å bli gravid: «Og da jeg ble gravid så gledet jeg meg så fælt. Begynte å 

legge planer og sånn» (K8-40). Til tross for tidligere vanskelige erfaringer, syntes altså 

svangerskapet å være preget av gledefylt forberedelse til barnet som skulle komme. Totalt sett 

syntes altså flere «milepæler» og trygghetsindikatorer i svangerskapet å bygge opp under en 

opplevd normalitet og en gradvis forberedelse til barnet som skulle komme.  

Undertema 2: Ultralyden – fra bekreftelse til brudd på normalitetsforventningen 

 For mange av deltakerne som fikk påvist et strukturelt fosteravvik på en rutineultralyd, 

ble ultralyden i retrospekt beskrevet som den aller viktigste milepælen i svangerskapet – en 

dag å se frem til med glede og spenning. For andre deltakere hadde tidligere medisinske 

undersøkelser ført til en trygghet om at neste ultralyd også skulle bli en hyggelig hendelse. Et 

påvist strukturelt fosteravvik på ultralyd representerte derfor et tydelig brudd på normaliteten 

– det forestilte barnet var ikke lenger friskt.  
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 Ultralyden som en gledelig hendelse. For de deltakere som fikk påvist et strukturelt 

fosteravvik på rutineultralyden, syntes ultralydens sosiale funksjon å ha vært viktigere enn 

den medisinske funksjonen – ultralyden var en mulighet til å «møte» barnet de to skulle få 

sammen. En slik sosial funksjon gikk igjen hos både deltakere med barn fra før, og vordende 

førstegangsforeldre. Dette var særlig utpreget blant mennene i utvalget. Å avsløre barnets 

kjønn ble av flere beskrevet som det viktigste eller «målet» med undersøkelsen: 

 
Vil da si først at vi gledet oss veldig til å komme på ultralyd i går. Og det slo oss ikke sånn umiddelbart 

at det kunne være noe galt. Vi diskuterte vel mer om vi var så heldige at vi kunne se om det var gutt 

eller jente. (M14-T1) 

 

At muligheten for at noe var galt ikke hadde vært et tema i forkant av ultralyden gikk 

igjen hos flere deltakere. Muligheten for å få avdekket fosterets kjønn ble på den andre siden 

vektlagt av mange. At «kjønn» er en viktig funksjon, kan tolkes som et tydelig uttrykk for 

normalitetsforventningen, der ultralyden representerer en gledelig milepæl for å møte det 

kommende barnet, ikke en medisinsk undersøkelse for å avdekke eventuelle avvik. Et slikt 

syn på ultralyden ble særlig belyst gjennom beskrivelser fra to par som, på bakgrunn av  

ultralydens «underholdningsverdi», hadde bestilt ekstra ultralyder (f.eks. tredimensjonal) ved 

private klinikker: «Ja, vi hadde gledet oss til den ultralyden. Ja, kostet på oss at det skulle 

være litt morsomt ... Og så ble det ikke akkurat sånn» (M8-40). Å betale for ultralyder utenfor 

svangerskapsprogrammet tydeliggjør ikke bare ultralydens sosiale funksjon, men også at det 

kan forstås som en viktig felles aktivitet for de vordende foreldrene. 

Selv om de aller fleste deltakerne så på ultralyden som en sosial hendelse, var det noen 

få deltakere som påpekte at de visste om ultralydens medisinske funksjon, og at de derfor var 

nervøse i forkant av den første rutineultralyden. De fleste av disse deltakerne beskrev likevel 

at målet var å bekrefte at alt sto bra til, slik at de kunne «puste lettet ut» eller «slippe gleden 

løs». For eksempel fortalte M2 hvordan han hadde forberedt seg på ultralyden som et 

«startskudd» for svangerskapet: 

 
Jeg fortalte jeg meg selv hele tiden at jeg skulle vente til den store ultralyden, for å på en måte mentalt 

akseptere at dette her skjedde, selv om jeg i det praktiske liv hadde begynt å forberede meg allerede. ... 

Jeg hadde med vilje skrudd ned alt av forventninger og forberedelser til vi kom på ultralyden på 

onsdag. Og da var det meningen at raketten skulle gå av og da var det fullt kjør. (M2-T1) 

 

At ultralyden skulle representere «starten på svangerskapet», gikk igjen hos flere 

vordende fedre. Selv for de deltakerne som ikke så på ultralyden som en direkte sosial 

hendelse, syntes altså ultralydens funksjon å være en bekreftelse av normalitet, heller enn en 
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potensiell påvisning av anormalitet.  

 Kontrabeskjeden. Fordi forventningene til ultralyden var av sosial eller 

normalitetsbekreftende art, ble det påviste fosteravviket en sterk kontrakt til det deltakerne 

hadde sett for seg da de møtte opp på ultralyden. Beskjeden representerte et tydelig «brudd» 

på normalitet, der forestillingen om det friske barnet ble tatt fra dem. De aller fleste deltakerne 

beskrev sterke ubehagelige følelser preget av sjokk og sorg, i tillegg til en opplevelse av 

uvirkelighet: «[…] det føltes ut som om alt bare raste sammen» (K19-50).  

 Det tydeligste og mest konkrete bruddet i forestillingen om det friske barnet ble 

beskrevet av de få deltakerne som fikk direkte beskjed om at fosterets tilstand ikke var 

forenelig med liv. Disse deltakerne fortalte hvordan beskjeden var noe de aldri kunne 

forberedt seg på, og uttrykte sorg over «barnet som det likevel ikke ble noe av». Selv om tapet 

av selve barnet er det tydeligste tapet, ble beskjeden beskrevet som sjokkerende, uventet eller 

et tydelig brudd på normalitet av samtlige deltakerne. For eksempel fortalte M2-T1 hvordan 

han hadde forberedt seg til en bekreftelse på at alt var bra: 

 
Det tok jo fire sekunder fra legen begynte å ta ultralyden til hun stoppet. Kroppen hadde da hatt fire 

sekunder på seg til å gjøre seg helt klar til at nå skulle vi få bekreftet at alt var bra. Så i stedet kommer 

kontrabeskjeden. Og det var det jævla sjokket. (M2-T1) 

 

 M2 beskrev med andre ord hvordan beskjeden kom brått og uventet, og ikke sto i stil 

med forventningene hans – «det jævla sjokket». Siden avviket var av usikker art, syntes 

sjokket å være beskjeden om avvik i seg selv, ikke implikasjonene av avviket. En slik 

tolkning støttes av at nesten samtlige deltakere beskrev beskjeden om et strukturelt 

fosteravvik som svært uventet og sjokkerende, uavhengig av alvorlighet. For eksempel 

beskrev en kvinnelig deltaker som hadde fått påvist et medisinsk lite alvorlig fosteravvik, 

hvordan hun tok beskjeden svært tungt: «Og så får du det smellet i ansiktet da. Og det var så 

vondt gråter]. Det er liksom sånn … En hel verden bare raste, og det ble jo sånn `Huff, skal 

jeg orke dette her liksom?`[snufser» (K8-40). Uavhengig av hvilken beskjed de fikk, så et 

påvist fosteravvik ut til å representere et tydelig tap av det forestilte barnet, gjennom en 

plutselig overgang fra normalitet til sykdom.  

Både erfaring med tidligere normale svangerskap eller undersøkelser, og mangel av 

erfaring, ble brukt for å «forklare» sjokkopplevelsen. En mannlig deltaker med barn fra før, 

fortalte hvordan han aldri kunne forberedt seg til en beskjed om strukturelt fosteravvik fordi 

det «bare» var: «En rutine-ultralyd som vi har gjort mange ganger før» (M11-51). Erfaringen 

tilsa at det kom til å gå bra – og de var derfor ikke forberedt på beskjeden. På en annen side 
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fortalte en mannlig deltaker som skulle bli far for første gang at beskjeden var et sjokk fordi 

de manglet erfaring: «... når du da får beskjeden om at [pause] alt ikke er som det skal ... er 

det sjokk for oss begge uansett, fordi det blir jo første ungen» (M1-50). Med andre ord sto 

beskjeden om et fosteravvik i sterk kontrast til deltakernes forventninger, uavhengig av 

tidligere erfaring. Overordnet beskrev altså deltakerne det påviste fosteravviket som et tydelig 

brudd på forventningene deres, selv om implikasjonene av det påviste avviket var svært ulike. 

Tema 1 har totalt sett belyst at de fleste deltakerne opplevde en trygghet om normalitet 

i svangerskapet, med en forventning om at svangerskapet skulle resultere i et friskt barn. 

Dette kom til uttrykk gjennom en mental forestilling og praktisk forberedelse til barnet som 

skulle komme. Et påvist fosteravvik på ultralyden representerte et tydelig brudd i denne 

forestillingen, uavhengig av alvorlighet og tidligere erfaring. Det som skulle være en gledelig 

bekreftelse av normalitet, ble heller tidspunktet for tap av normalitet. 

Tema 2: Usikkerhetens avmakt  

Siden de fleste påviste fosteravvik på ultralyd er av usikker diagnostisk og prognostisk 

signifikans, var den akutte perioden etter påvist fosteravvik preget av en usikkerhet med 

uavklart varighet for de aller fleste deltakerne. For noen få deltakere som hadde fått påvist 

mer avklarte fostertilstander, handlet usikkerheten om prosessen videre, enten fremtidige 

operasjoner for barnet eller innvilgning av svangerskapsavbrudd fra abortnemnden. 

Majoriteten av deltakerne beskrev denne usikre venteperioden som «det aller verste», uten 

kontroll over hverken varigheten eller utfallet av situasjonen. Disse gjennomgående 

mønstrene i dataene førte til konstruksjon av temaet: Usikkerhetens avmakt.  

Undertema 1: Livet på pause - den altoppslukende usikkerheten 

Det at vi fortsatt skal få vite mer, og enten få et positivt utfall eller vite at vi skal avslutte 

svangerskapet er det verste nå. Det verste er den usikkerheten som vi kanskje må gå med i en måned 

til. (K18-T0) 

 

Mange av deltakerne var i etterkant av det påviste strukturelle fosteravviket i en 

lignende situasjon som K18 beskrev. I påvente av svar hadde ikke deltakerne andre 

handlingsalternativer enn å «vente og se hva som skjer». I denne venteperioden ble alt annet 

skjøvet til side – usikkerheten var altoppslukende og hemmende for hverdagsfungering.  

Passivitet og stillstand. Selv om usikkerheten hadde ulikt innhold for det enkelte par, 

ble det det å vente på svar gjennomgående beskrevet som vanskelig. Flere av deltakerne 

knyttet denne belastende venteperioden til en opplevelse av passivitet og avmakt. På den ene 

siden måtte de bare vente på at prosessen skulle gå sin gang, uten at de hadde noen 
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innvirkning på tiden det tok: «Og det verste nå blir vel egentlig at vi bare må snufser vente 

på hva som skal skje snufser. Forberedt på det verste snufser. De nærmeste par ukene 

kommer til å bli helt forferdelige» (K2-T1). En mannlig deltaker beskrev hvordan han talte 

minutter i påvente av prøvesvar: «Det har vært nervepirrende å vente på de resultatene, så 

hvert minutt den er forsinket er en ekstra belastning» (M16-T1). På den andre siden hadde de 

heller ingen innvirkning på prosessen: «Du må bare ta ting som de kommer» (K8-40).  

Passiviteten og avmakten ble også knyttet til manglende kontroll over den usikre 

prosessen videre på sykehuset. Flere deltakere beskrev frustrasjon fordi leger eller annet 

helsepersonell ikke ga dem nok informasjon om hva som skulle skje. Dette gjaldt også for et 

par deltakere med mer avklarte tilstander. For eksempel forklarte en kvinnelig deltaker som 

hadde fått vite at fosterets tilstand ikke var forenelig med liv, hvordan hun opplevde den 

manglende innvirkningen på prosessen som svært vanskelig: 

 
Ellers så er det mye å være nervøs for. Bare å komme på sykehuset når du ikke vet hva du skal. Når du 

kommer og ikke vet hva du skal videre, eller hvordan det foregår. Det blir jo slike ting du aldri har gjort 

før. Pause. Så må du finne deg i alt det nye og kontroll, og at det ikke er noen ting du kan gjøre noe 

med. … Du har jo ikke noen innvirkning på det om foregår. (K13-T1) 

 

 På tross av en avklart tilstand, så altså usikkerhet og manglende informasjon om 

prosessen videre ut til å gi et opplevd tap av kontroll. At informasjon var viktig for en opplevd 

kontroll, kom blant annet til uttrykk ved beskrivelser fra noen deltakere som ventet på 

diagnostisk avklaring: «Vi vet mer, vi har mer informasjon, og det gir en viss trygghet å vite 

litt mer hva vi går til» (K11-51). Med andre ord så informasjon ut til å være verdsatt, selv om 

det ikke nødvendigvis førte til en avklaring av fosterets tilstand. En annen deltaker trakk også 

frem hvordan løpende informasjon hadde behjulpet hele prosessen:  

 
Jeg kan vel legge til at jeg tror det har vært en veldig fin prosess, fordi det verste er vel når man ikke 

vet, eller ikke får noe informasjon. Det har gått veldig fort å få informasjon, og det har hjulpet en god 

del. (M4-51) 

  

Selv om flere deltakere uttrykte at de satte pris på å få informasjon så raskt som mulig, 

vektla noen deltakere hvordan det var vanskelig å huske det som hadde blitt sagt under 

konsultasjoner, og at de syntes det ble litt mye informasjon samtidig: «Det blir veldig mange 

beskjeder ... Så har vi lyst til å spørre om så mye, men akkurat der og da så er det et sjokk, 

så du får ikke med deg alt du har lyst til å si» (M1-50). Usikkerheten syntes dermed å bli litt 

lettere å håndtere gjennom løpende informasjon, fordi den førte til en opplevd kontroll og 

trygghet. Samtidig kan typen, mengden og tidspunktet for informasjonen være av betydning. 
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Hverdagen stopper opp. I påvente av svar, syntes usikkerheten å påvirke mange av 

deltakernes hverdagsfungering. Det var vanskelig å fokusere på noe annet, fordi usikkerheten 

og tankene rundt fosteret i magen var altoppslukende. For eksempel beskrev to deltakere 

hvordan det å «ikke vite» skapte forvirring og opplevelse av stillstand:  

 
Ja, de siste 48 timene har jo bare vært sånn nærmeste posttraumatisk. ... Man er jo ikke tilregnelig på 

noen som helst måte. Det rareste er kanskje at vi egentlig ikke har noen faste holdepunkter, foreløpig da. 

... Vi vet ikke noe om dette blir et terminert svangerskap med komplikasjoner, eller uten 

komplikasjoner. Eller om det går an å gjøre noe, slik at man da fortsetter svangerskapet. At det blir 

forløst, henholdsvis da med eller uten komplikasjoner. Så det er da minst fire utfall her. Og når man 

ikke vet noe av det så ... Går man bare rundt i en sånn ´sosetilstand´. Det er skikkelig rart. (M2-T1) 

 

Vi vet ikke om barnet er friskt eller ikke, og det varierer veldig opp og ned, om vi tenker i positiv 

retning om at alt mest sannsynlig er ok, til at det kan være noe fryktelig. Og sånn har vel egentlig 

dagene gått siden mandag. ... Verden har stoppet litt opp, så vi tar hver dag som det kommer, og får 

bare håpe at dette er et barn som kan få et godt liv. (K4-51) 

 

Usikkerheten og de mange mulige utfallene så ut til å skape en følelse av at alt fortsatt 

hang i løse luften – alt kunne fortsatt skje. I påvente av svar ble det derfor vanskelig å fungere 

«normalt» i hverdagen. Noen deltakere beskrev hvordan de opplevde at det ble vanskelig å 

sove eller spise, mens andre fortalte hvordan deres tilstedeværelse på jobb og hjemme ble 

påvirket, fordi tankene om fosterets tilstand farget «alt». For et par deltakere ble usikkerheten 

beskrevet som direkte ødeleggende for fremtiden: «Føler litt at alt som var planlagt er blitt 

ødelagt» (K18-T0), eller resten av svangerskapet: «usikkerheten kommer til å henge som en 

skygge over meg hele svangerskapet ... At hele svangerskapet kommer til å bli litt tyngre å 

bære» (K7-41). Usikkerheten så altså ut til å representere en stor belastning for mange av 

deltakerne, gjennom opplevd forvirring, stillstand og vansker med å fungere «normalt».  

I motsetning til de fleste deltakerne, var det noen få deltakere som i større grad klarte å 

distansere seg fra usikkerheten. Noen la vekt på hvordan de brukte hverdagen for å «holde seg 

gående», mens andre syntes å avvente avklaringen med en større «ro»:  

 
Når jeg tenker sånn framover, så tenker jeg at jeg venter nå denne uken på å få et svar. Og jeg har en fin 

mann, og vi prater godt sammen. Vi får sikkert valg og informasjon, som vi ikke aner noen ting om. 

Men vi finner sikkert ut av det. Det er jeg helt sikker på. ... Selvfølgelig er jeg lei meg fordi at ting 

ikke er som de skal, men jeg synes ikke at det er helt grusomt heller, fordi jeg vet ikke enda hva som 

egentlig er svaret. (K9-51) 

 

Selv om de aller fleste deltakerne opplevde usikkerheten og ventingen som svært 

belastende, var det altså noen av deltakerne som i større grad avventet «reaksjonen» til de 

visste hvilken retning tiden fremover tok. Felles for alle var likevel at ventingen var preget av 

passivitet – de måtte bare vente og håpe på det beste.  



33 

 

Undertema 2: Når bekymringene tar over  

Usikkerheten deltakerne satt med, skapte rom for mange bekymringer. Dette gjaldt 

særlig de deltakerne som hadde fått påvist fosteravvik med stor diagnostisk eller prognostisk 

tvetydighet. Det kan tenkes at det å «ikke vite» bidro til et større behov for å «fylle 

tomrommet» med bekymringer. Bekymringene handlet om alt det usikre og ukjente som de 

ikke hadde svar på – barnet i magen og hverdagen som ville komme.   

Et bilde på sykdommen. For de deltakerne som fortsatt ventet på en diagnostisk 

avklaring, var spørsmålet om diagnose svært sentralt. For flere av disse deltakerne så 

usikkerheten ut til å bli erstattet av bekymringer rundt spesifikke diagnoser – et forsøk på å 

erstatte det diffuse «avviket» med noe de visste hva var. De spesifikke diagnosene var ikke 

direkte formidlet fra sykehuset, men syntes å representere et «bilde av det ukjente» eller «det 

verste som kan skje». For eksempel beskrev K19-50 samboerens bekymringer rundt en 

hverdag med et barn som krevde ekstra ansvar: 

 
Samboeren min bekymrer seg egentlig mest for Downs syndrom. ... Og det har på en måte vært hans 

frykt. Ikke det at han har noe imot det, men at han er redd for alt det ansvaret det vil føre med seg. Alt 

det ekstra. (K19-50) 

 

Med andre ord syntes det ikke å være Downs Syndrom i seg selv som er bekymringen, 

men vissheten om at et slikt syndrom som ofte fordrer et ekstra ansvar og en mer krevende 

foreldrerolle. I dette tilfellet kan Downs Syndrom dermed forstås som et symbol på «et sykt 

barn» - et barn som trenger ekstra omsorg og oppfølging. Et lignende bilde for «sykdom» ble 

tatt opp av en mannlig deltaker, der fosteret fikk påvist en cyste:  

 
... De fant en cyste på høyre siden av hodet til barnet. Og da fikk jeg sjokk, eller jeg ble veldig skremt, 

i og med at jeg har mistet to slektninger på grunn av kreft. Tenkte liksom at ... ´nå får vi da et barn 

som vi trolig kommer til å miste på grunn av kreft` ... Så fort folk snakker om kreft, så ser jeg litt sånn 

for meg at ´ok, da er det slutten´. (M1-50) 

 

Selv om cyster kan være forbundet med kreft, så kreft i denne sammenhengen til å 

representere et bilde på «det verste som kan skje» – hvis det er kreft så betyr det døden. Det 

var ikke kreften i seg selv han fryktet, men tidligere erfaring med kreftens konsekvenser. 

På bakgrunn av kunnskap eller tidligere erfaring syntes altså ulike diagnoser å kunne 

representere et «bilde på sykdom», som ble utgangspunkt for bekymringer om mulige utfall. 

 «Jeg vil bare at hun skal ha det bra». Selv om flere av deltakerne bekymret seg for 

diagnostiske aspekter, var den mest gjennomgående bekymringen en frykt for pågående og 

fremtidige smerter for fosteret i magen. Denne bekymringen syntes å være en stor belastning 



34 

 

for deltakerne, uavhengig av fosteravvikets alvorlighet. En kvinnelig deltaker la eksempelvis 

vekt på hvordan usikkerhet rundt barnets fremtidige smerter var vanskelig å forholde seg til:  

 
Men det som er verst å tenke på som mor, er jo det ubehaget og de smertene som det kanskje medfører 

for ungen. Det er det vondeste å tenke på ((snufser)). ... Det er liksom smerten og ubehaget, og livet 

som møter ungen som det er vondt å tenke på da. At det kanskje ikke blir... Alle ønsker jo at det skal 

være et så bra liv som mulig, uten ubehag og unødvendige smerter. Og nå vet jeg liksom ingenting om 

hva som møter dette barnet ((snufser)). (K7-41) 

 

 I likhet med K7-41, var det flere deltakere som tok opp at ønsket om et «godt liv» for 

barnet med en samtidig stor uvisshet rundt barnets smerter var vanskelig å forholde seg. Å 

måtte forholde seg til usikkerheten uten å kunne foreta seg noe, ble beskrevet som ekstra 

belastende: «Stakkars, du fosteret får jo ikke sagt noe, og jeg får jo heller ikke gjort noen 

ting» (K8-40). Med andre ord syntes ønsket om «alt godt» for det kommende barnet å bli truet 

av nåværende og fremtidig usikkerhet. Ønsket om det beste for barnet ble også brukt som 

utgangspunkt for resonnering rundt hvilket liv som var et fullverdig liv. For eksempel fortalte 

en mannlig deltaker hvordan et valg om å avbryte svangerskapet ville være for å skåne barnet: 

 
Hvis det er et sykt barn vi har fått. Ja... Vanskelig å håndtere det, synes jeg. Mye jeg ikke vet... om den 

sykdommen det barnet eventuelt kan ha. Om det kan være Downs Syndrom, eller om det kan være 

Trisomi 18, tror jeg det het. Hvis ((kremter)) hvis det er Downs Syndom, så... pause Så tror jeg at 

barnet kan pause få et fullverdig liv likevel. ... Er det... Mer enn det, så pause tror jeg ikke barnet 

egentlig bør pause leve. Hvis det ikke har... Evnen til å motta følelser, og... oppfatte ting, og leve et 

fullverdig liv. Det tror jeg ikke vi skal bære frem. (M9-51) 

 

Det å leve i uvisshet om barnets smerter så dermed ut til å være vanskelig både fordi 

man som forelder ønsker barna sine alt godt, men også fordi det usikre omfanget av 

fosteravviket vanskeliggjorde en oversikt over de mulige utfallene de måtte ta stilling til ved 

et valg om avbryte svangerskapet.  

Den ukjente hverdagen. For noen av deltakerne handlet også bekymringene om 

hvordan hverdagen skulle bli. Gjennom disse bekymringene kom deltakernes individuelle 

livssituasjon tydeligere frem – det livet de hadde planlagt som nå var preget av usikkerhet. 

Det få et barn i seg selv er en overgangsfase som krever tilpasning, og en hverdag med et sykt 

barn ble av flere derfor beskrevet som ekstra ukjent og skummelt. For eksempel bekymret 

noen vordende førstegangsforeldre seg over egen omsorgsevne og -kapasitet: «Hva skjer 

videre? Hvordan skal vi klare dette her? Er det noe vi takler? ´» (M1-50). Å stille spørsmål 

ved egen omsorgskapasitet kom også til uttrykk gjennom bekymringer rundt konkrete 

omsorgsoppgaver, slik som søvn- og mat-rutiner som noen deltakere så for seg at ville bli 

annerledes enn de hadde tenkt.  
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Deltakerne som hadde barn fra før, vektla flere bekymringer rundt hensynet til barna 

de allerede hadde fra før. For eksempel tok en kvinnelig deltaker opp hvordan hennes 

konklusjon vedrørende omsorgskapasitet nå ble annerledes: 

 
Etter vi fikk beskjeden tenkte jeg på de to andre barna våre, som kommer til å være fem og tre år 

når de får en lillebror... Hvordan det ville påvirke dem. Fordi det var en del av avveiingen om vi skulle 

få nummer tre eller ikke, om vi følte at vi greide å ta oss like godt av og få tid til alle sammen. Så fant vi 

ut at det skulle vi greie. Men når det da ble en annen situasjon, som er ukjent for oss, og som helt sikkert 

vil være mer tidkrevende og belastende, så var det det første jeg tenkte på. (K11-51) 

 

Å få et barn som muligens vil trenge mer omsorg enn det man i utgangspunktet hadde 

sett for seg, syntes altså å kunne skape tvil rundt egen omsorgsevne- og kapasitet. Hensyn 

som lå til grunn for vurdering av egen omsorgsevne handlet ikke bare om barnet i magen, men 

også barna som allerede var. 

Et unntak fra bekymringer rundt den ukjente hverdagen med et sykt barn, var en 

kvinnelig deltaker som tok opp hvordan hun hadde grublet over hvordan en hverdag uten det 

planlagte barnet ville se ut:  

 

Ja, så egentlig er det vi lurer på sånn fremover, hvis dette er et barn som ikke kan leve videre, og ikke 

bør leve videre på grunn av at det har så store avvik, så tenker vi på om det er en ting som vil skje oss 

igjen.... Og vi tenker at ´da blir det jo ingen felles barn´ og sånn da. At det er jo leit. (K9-51) 

 

Den usikre fremtiden var dermed ikke begrenset til det pågående svangerskapet, men 

omhandlet for noen også en usikker fremtid uten et barn i det hele tatt. Totalt skapte 

usikkerheten et rom for mange bekymringer med ulikt innhold, men alle handlet om det 

ukjente og usikre – det som ble annerledes enn det de hadde sett for seg.   

Undertema 3: Avklaring – en endestasjon for usikkerheten 

 En avklaring av fosterets diagnose og prognose så ut til å representere en «løsning» på, 

eller en «endestasjon» for den vanskelige usikkerheten. Flere av deltakerne trakk for eksempel 

frem hvordan et endelig svar var det overordnede målet for fremtidige konsultasjoner, og 

mange fortalte at de selv hadde brukt mye tid og energi på å finne informasjon på internett i 

påvente av svar fra helsepersonell. Likevel ble en avklaring fra helsepersonell høyt verdsatt: 

«... fordi det har vært krevende å filtrere all den informasjon som man får gjennom 

internett» (M16-T1). For eksempel fortalte en mannlig deltaker, som hadde fått en beskjed om 

alvorlig fosteravvik, at avklaringen var nødvendig for å samle tankene:  

 
Vi følte vel i går for at vi ikke klarte å samle tankene helt om... Hva som var... Virkeligheten, og som 

kom til å skje, eller hva vi... Ja, vi er egentlig veldig usikre da, og [pause] ser veldig frem til å få 

avklart mer nå. (M5-T0) 
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I likhet med M5, trakk flere deltakere frem hvordan en avklaring var nødvendig for å 

vite hva de hadde å forholde seg til – visshet var enklere enn uvisshet. Selv om de fleste 

deltakerne etterstrebet svar, ville en fremtidig avklaring å ha ulike funksjoner. På den ene 

siden kunne en avklaring representere «slutten på usikkerheten». For eksempel ble et par med 

alvorlig påvist fosteravvik møtt med en gledelig avklaring om mulig behandling: «Da vi 

kom hit og fikk greie på at det var noe å gjøre med, så ble vi heller glad, selv om andre 

kanskje reagerer på en annen måte og synes dette her er helt forferdelig» (M6-21), som ga 

nytt håp: « ... er kanskje lettet over å høre at de kan gjøre noe med det. At babyen har en 

sjanse» (K6-21).  

På en annen side kunne en avklaring representere «slutten på svangerskapet», ved en 

beskjed om at fosterets tilstand ikke var forenelig med liv, eller hvis et valg om å avbryte 

svangerskapet ble aktuelt. Selv om et par deltakere la vekt på at det å få vite at fosterets 

tilstand ikke var forenelig med liv ville vært det aller verste, vektla flere hvordan de trodde at 

visshet alltid var bedre enn uvisshet: 

Det er i hvert fall en sånn situasjon hvor det er vanskelig å tenke på andre ting. ... Fordi dette er på en 

måte litt viktigere enn alt annet for oss akkurat nå, å få klarhet i dette. Så visshet er egentlig... Om man 

da får vite at det ikke er bra, så har du i alle fall visshet istedenfor å gå og analysere og tenke frem og 

tilbake på dette. (K4-51) 

 

Det å vite hva de hadde å forholde seg til syntes altså å kunne være lettere å håndtere 

enn usikkerhet, uavhengig av utfall. Dette trakk også en kvinnelig deltaker som hadde fått 

beskjed om at fosteravviket ikke var forenelig med liv frem: 

 
Jeg synes egentlig det har gått ganske... greit. Pause. Det er kanskje mest fordi når beskjeden er så 

endelig, så... Det hadde kanskje nesten vært verre hvis det hadde vært noe som vi på en måte måtte 

vente og se hvordan gikk etter fødselen. Men det her er på en måte så pause definitivt slutt, akkurat nå. 

(K13-T1) 

 

En «negativ» avklaring kunne dermed være enklere å forholde seg til fordi det setter 

en stopper for usikkerheten, og dermed muliggjorde bevegelse videre. Dette ble også 

beskrevet av en kvinnelig deltaker som fikk vite at fosterets tilstand ikke er forenelig med liv 

sent i svangerskapet (uke 30<): «Det er egentlig like greit at... At vi fikk vite det ganske kjapt, 

så er vi ferdig med det» (K20-T0). Selv om utfallet var at barnet ikke kunne leve videre, var 

det likevel en avklaring som gjorde at hun visste hva hun hadde å forholde seg til.  

Overordnet har tema 2 belyst hvordan usikkerheten skaper en opplevelse av stillstand 

og avmakt. Usikkerheten skapte rom for en rekke bekymringer, om det ukjente avviket og den 

ukjente fremtiden. Fordi usikkerheten ble opplevd som svært vanskelig ble en avklaring høyt 
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verdsatt, selv om avklaringen i ytterste konsekvens kunne representere slutten på livet for 

fosteret i magen. 

Tema 3: Å skape mening i det meningsløse  

For noen av deltakerne syntes usikkerheten i etterkant av det påviste fosteravviket å 

oppleves svært meningsløst, som belyst gjennom tema 1 og 2. For disse deltakerne var de to 

første temaene dekkende for situasjonen slik de opplevde den i den akutte fasen. Likevel var 

det noen deltakere som, til tross for den korte tiden fra påvist fosteravvik, forsøkte å skape 

mening og sammenheng i det som først ble opplevd som meningsløst. For noen deltakere 

handlet det om å forstå hva som hadde skjedd, mens det for andre var forsøk på å skape 

forutsigbarhet i det som skulle skje. Dette temaet har jeg derfor valgt å navngi: Å skape 

mening i det meningsløse.  

Undertema 1: Skyldspørsmålet – å forstå fortiden 

For noen deltakere syntes det å forstå årsaken til fosteravviket å være en viktig 

forutsetning for å «akseptere» at dette hadde skjedd dem. I forsøket på å forstå hvorfor, rettet 

de fleste deltakerne søkelyset mot årsaker i seg selv eller partner – skylden måtte ligge hos én 

eller begge. For eksempel fortalte M15-20 hvordan han hadde vurdert flere ulike årsaker: 

 
Ellers så tenkte jeg litt på hva som kan være årsaken da. Det er klart at [Partner] har jo hatt en operasjon 

før denne graviditeten, og det kan kanskje være det som var årsaken [Pause]. Eller om det kan være 

andre ting. [Pause]. Feil med meg, kanskje? Har i grunn hørt at [mitt lokale drikkevann] ikke er bra. Jeg 

har bodd der en stund nå. (M15-20) 

 

Å lete etter «feil» hos seg selv eller partner for å forstå kausalitet gikk igjen hos flere 

deltakere. Noen hadde lett etter årsaken på bakgrunn av geografisk bosted, andre hadde 

forsøkt å forstå det gjennom familiens sykdomshistorikk eller «dårlige gener». Et par 

deltakere stilte også spørsmål ved om de egentlig var for gamle til å få barn.  

I tillegg til å lete etter feil i seg selv eller partner forsøkte noen kvinnelige deltakere å 

forstå årsaken til fosteravviket gjennom valg de selv hadde tatt i svangerskapet. For eksempel 

uttrykte K8-40 hvordan hun hadde lest om «feil» ernæring, og at det ga henne skyldfølelse: 

 
Ok, du begynner å lese og du begynner å få skyldfølelse. Huff. Jeg hadde dilla på melk, masse D-

vitaminer, A-vitaminer og sånne typer ting liksom  [... Også får du ikke noe ordentlig svar…. Det er så 

vondt ((snufser)). (K8-40) 

 

Uavhengig om det å drikke melk har noe med risiko for strukturelt fosteravvik å gjøre, 

syntes en gjennomgang av egne valg å være en måte å prøve å forstå hvorfor. En kvinnelig 
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deltaker hadde tenkt mye på om de glassene med vin hun inntok tidlig i svangerskapet hadde 

noe med avviket å gjøre, mens en annen hadde stilt spørsmål ved inntak av paracetamol en 

periode hun slet med hodepine. Flere kvinnelige og mannlige deltakere hadde bedrevet en 

grundig «selvransakelse» for å forsøke å plassere «skyld». Selv om noen deltakere hadde 

konkludert med at de ikke fant noe «problematisk» ved seg selv, syntes flere å fortsette å lete 

etter årsaken gjennom ulike ting som kunne ha gått galt: 

 
Den eneste teorien jeg har nå et at dette var et svangerskap som følge av at p-pillen ikke fungerte som den 

skulle. Og nå kan ikke jeg noe særlig om det, men tanken har slått meg om at kanskje egget ble skadet, 

eller min sædcelle ble skadet i prosessen, fordi det egentlig ikke var meningen at det skulle bli, ikke sant. 

Og så har det det bare vært en feil, eller en tilfeldighet, eller noe sånt. (M2-T1) 

 

I mangel av plausible årsaker syntes altså likevel noen deltakere å ha oppnådd en 

forståelse av at det måtte ha vært «tilfeldigheter». Noen få deltakere ga også uttrykk for at de 

fullt og helt hadde akseptert legens uttalelser om at de bare hadde hatt «uflaks», og en slik 

aksept så ut til å henge sammen med mindre opplevelse av skyld:  

 
Vi har jo ikke noen tanker om at det her er vår feil. Dette her er sånn som kan skje, og vi er nå et av de få 

parene i Norge som opplevelser dette her, heldigvis. Men det er ikke noe bitterhet, ikke noe sinne. Vi er 

veldig lei oss, men vi vet at det her kunne skje oss, som det kunne skje alle andre (K14-T1) 

 

Med andre ord syntes det å akseptere «tilfeldighet» å føre til en større ro rundt et 

ubesvart hvorfor-spørsmål om det som hadde ledet opp til avviket. En slik aksept gikk igjen 

hos flere av de deltakerne som hadde fått beskjed om at fosterets tilstand var svært alvorlig eller 

ikke forenelig med liv, og flere knyttet denne forståelsen til samtale med fagpersoner. 

Undertema 2: Fra stillstand til bevegelse – å gjenskape tro på fremtiden   

 For noen deltakere hadde den korte perioden mellom beskjeden om strukturelt 

fosteravvik og intervjuet vært preget av en bevegelse fra avmakt og passivitet til forsøk på å 

forstå og mestre den ukjente fremtiden. Forsøkene kom til uttrykk gjennom ulike strategier. For 

noen deltakere handlet det om å forberede og innstille seg på den nye og ukjente hverdagen 

med et sykt barn, for noen andre handlet det om å innstille seg på en hverdag uten det barnet de 

hadde tenkt å få sammen. For noen av deltakerne som hadde barn fra før, handlet bevegelsen 

om å fokusere på det de hadde, på tross av det som var vanskelig. Felles for disse deltakerne 

var at forsøk på å mestre det ukjente så ut til å skape nytt håp for fremtiden som ikke ble helt 

slik de hadde forestilt seg.  

Forberedelse til den «nye hverdagen». Å forberede seg til det som skulle komme til å 

skje, syntes å henge sammen med en prosess der fosteravviket ble integrert i forestillinger om 
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fremtiden. Dette kom til uttrykk gjennom en ubetinget «aksept» av barnet og en innstilling om 

å mestre det som skulle komme, uansett hva. I denne forberedelsen synes «vi-et» å være viktig 

– det å klare det sammen som par. For eksempel trakk M11 frem hvordan han, på tross av 

usikkerhet, trodde at han og partner var «klare» til å starte den «nye» hverdagen:    

 
Det har nok gått bedre og bedre med følelsene .. Altså, dette her er perioder, og det finnes løsninger. 

Og det er altså ikke en varig greie, og vil nok ikke påvirke oss like mye som vi fryktet. ... For det første 

er jeg veldig glad for at vi fikk vite det. ... Så vi kan innstille oss på et barn med avvik. ... Samtidig 

så tror jeg nok jeg føler at reaksjonen er i ferd med å gå over, altså. At vi liksom kan begynne å innstille 

oss på det praktiske. De praktiske tingene som skal gjøres, og egentlig begynne å glede oss over at vi skal 

få det barnet som vi har planlagt å få. (M11-51) 

 

Med andre ord hadde M11 begynt en ny mental og praktisk forberedelsesprosess til 

barnet som likevel skulle komme, selv om ting ikke ble helt slik de hadde planlagt. Å føle at 

den ukjente hverdagen var noe som kunne mestres sammen, syntes å føre til at situasjonen ble 

litt lettere å bære. En slik mestringstro muliggjorde en ny glede over barnet som skal komme: 

 
For meg så har det vært en prosess, bare i løpet av de dagene fra vi fikk greie på det. Fra hvor jeg syntes 

det var helt forferdelig [pause] at det var noe annerledes, til at det tross alt pause] er noe vi kan mestre 

fint. Så nå er vi optimistiske. Tror at det skal gå bra. (K11-51) 

 

Nå har vi egentlig gått over fra det å være usikre til å bli mer sånn: vi vil gjerne ha barn, vi kan bevise at 

vi blir gode foreldre, og det er nesten det vi gleder oss mest til, uavhengig av tilstanden til barnet. Og 

det er jo vår oppgave å hjelpe ungen på best mulig måte, enten det er økonomisk eller om det er andre 

ting. (M1-50) 

 

Å oppleve mestringstro i møte med det ukjente handlet altså om å mestre de «nye 

oppgavene» som ville være en del av den ukjente hverdagen. På en annen side ble også en 

mental forberedelse til at barnet kom til å se annerledes ut også trukket frem som en viktig 

forberedelsesprosess, både for en selv og de barna man allerede hadde:  

 
Det er ukjent, og det ukjente er alltid litt skummelt, så det var også noe jeg tenkte på, hvordan jeg ville 

... [pause] føle rett og slett overfor den babyen, men det har gått seg veldig til. ... Det tenker jeg ikke 

lenger nå. ... Så er det jo en hel flott baby, som er vår, og som så mye mer enn akkurat det lille partiet 

fra leppa og opp til nesen. .... Vi har allerede vist bilder av babyer som har spalte. Og de ser jo ikke det 

engang, de sier jo bare at det er en søt baby. Så sier de jo ikke noe mer om det, så de tenker nok ikke så 

mye på det som det kanskje vi voksne gjør. (K11-51)  
 

Kvinnen gikk med andre ord fra å være redd for det ukjente, til å oppleve det usikre 

som mindre skummelt. Med andre ord syntes forberedelsen å kunne redusere noe av den 

frykten hun hadde kjent på, og gjorde det lettere å akseptere situasjonen. En slik «aksept» av 

barnet som likevel skulle komme, gikk igjen hos deltakere med ulik prognostisk og 

diagnostisk usikkerhet. Det omhandlet både håp om et fullverdig liv, samt å elske barnet «til 
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tross for» det ukjente og uventede. Eksempelvis beskrev K7-41 at hun ønsket å møte barnet i 

magen med et åpent sinn: «Så en får prøve å møte det med et åpent sinn, og håpe at det går 

bra uansett hva slags avvik ungen blir født med.», mens en mannlig deltaker, som avventet 

diagnostisk avklaring, uttrykte en ubetinget kjærlighet til barnet som skulle komme: « ... 

Uansett hva som skjer, så er det jo noe vi har skapt, som vi uansett kommer til å være stolt av 

og glad i. Vi kommer til å elske den ungen like mye uansett hva som måtte være galt» (M1-

50). Avvikene som tidligere hadde vært svært ukjente, sjokkerende og skremmende, så med 

andre ord ut til å være lettere å forholde seg til. 

Hos et par deltakere syntes forventningene til livet etter fødsel å ha gått tilbake «til 

normalen», og bekymringene syntes igjen å handle om det mer hverdagslige. Eksempelvis 

fortalte K10-31 hva hun tenkte om å få et barn til: «Ja, jeg er spent. Jeg lurer på hvordan det 

blir å ha to barn. Hvordan det blir for den eldste å få en til som skal ha oppmerksomhet. Det 

skal gå bra». Selv om fosterets tilstand innebar prognostisk tvetydighet, så hun likevel ut til å 

se for seg en fremtid med barnet som skal komme og bli søsken til barnet de allerede hadde. 

Et par som fortsatt ventet på diagnostisk og prognostisk avklaring, forberedte seg også som 

«normalt» til barnet som skulle komme: 

 
Vi går litt sånn rundt og bare venter på å få gå på apoteket og hente den gratis pakken med baby-ting. 

Vi har allerede blitt medlem av mange sånne klubber på internett, hvor vi har fått mye gratis. Og sitter 

og titter på litt sånne sokker og sparkebukser og sånn. Vi gleder oss litt, vi må innrømme det. (M1-50) 

 

Det så dermed ut til at noen av deltakerne gradvis returnerte til en tilstand av 

«normalitet», til tross for usikkerheten som var en del av det diagnostiske bildet. Dette 

muliggjorde en gjenopptakelse av de praktiske forberedelsene før fødselen.  

Å forberede seg til barnet som likevel skulle komme, både mentalt og praktisk, kan 

overordnet forstås som en «reorienteringsprosess», som førte til økt mestringstro, opplevd 

mening og en gjenvunnen glede. Barnet de nå skulle få sammen ble kanskje ikke helt slik de 

hadde sett for seg, men ville likevel bli elsket av de vordende foreldrene.  

Det man allerede har. For noen andre deltakere som hadde barn fra før, syntes 

beskjeden om strukturelt fosteravvik å ha ført til en økt takknemlighet for de barna de allerede 

hadde. Det som noen tidligere hadde tatt for gitt, var ikke lenger en selvfølge. Dermed syntes 

barna hjemme å bli en kilde til «mening» i alt det vanskelige. Blant annet fortalte K7-41 

hvordan datteren hjemme var både en kilde til glede og trøst: 

Jeg har heldigvis evnen til å klare å sette pris på det som man har i fra før. Har en nydelig jente på 10 

måneder, som er frisk og rask. Så jeg er i hvert fall veldig glad for det. At det er en trøst oppi alt da. 

(K7-41) 
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Flere andre deltakere satte stor pris på å ha andre barn hjemme, både som trøst og som 

en påminnelse om at de faktisk var heldige som har friske barn fra før. Med andre ord kan det 

å sette pris på det man har fra før tenkes å behjelpe tiden etter beskjeden om strukturelt 

fosteravvik. Eksempelvis fortalte en mannlig deltaker hvordan de friske barna hjemme hadde 

satt situasjonen i et nytt lys: «det har minnet oss på at dette ikke er verdens ende» (M16-T1). 

En annen deltaker beskrev hvordan situasjonen hadde medført et økt fokus på datteren 

hjemme:  

 
Midt oppi det her, så har vi jo et barn til, og jeg føler vel egentlig sånn personlig at jeg har blitt veldig 

mye mer opptatt av hvordan hun har det da, kanskje. Det er kanskje sånn det blir. Man blir vel mer 

oppmerksom på ting man føler at man kanskje ikke har vært så flink til før og sånn, blant annet. Så 

barnet vårt får i hvert fall 100 prosent oppmerksomhet nå, om ikke 110. (M6-21) 

 

 En økt oppmerksomhet og takknemlighet for helsetilstanden og livet til barna de 

allerede hadde hjemme, syntes altså å være en viktig mestringsstrategi for noen deltakere. 

Gjennom fokus på det gode som «allerede var» så noen deltakere ut til å lettere kunne 

håndtere de vanskelige følelsene og det vanskelige usikkerheten som oppsto i kjølvannet av et 

påvist fosteravvik.   

 Å starte på nytt. Noen deltakere hadde søkt eller vurderte å søke til nemd for 

svangerskapsavbrudd (abortnemnden). For disse deltakerne handlet fremtiden om å bli 

«ferdig» med det som var vanskelig og vondt. For eksempel beskrev en mannlig deltaker som 

ventet på svar fra abortnemnden, hvordan nemndens avgjørelse ville muliggjøre en ny start: 

 
Vi har jo tatt et valg om å avbryte. Og bakgrunnen for det er jo at vi har veid... det positive pause med det 

livet vi har og... Med barnet vårt på to år. Vi ser at... Vi vil få redusert livskvalitet om pause vi får en med 

ryggmargsbrokk, og det vil barnet vi har få også. Vi vil... Rett og slett ikke utsette et barn for noe vi kan spare 

det for pause og vet såpass lite om som vi gjør i dag. ... Jeg håper bare at... Denne nemda går gjennom i dag, 

og at vi kommer i mål, og kan starte på nytt. Det synes jeg vi har fortjent. Men... Vi har det bra. Jeg føler at vi 

har det veldig bra. Det har vi. For vi er... Vi har egentlig vært fryktelig sterke. (M12-T1)  

 

Å starte på nytt syntes dermed å innebære både en avslutning av det som hadde vært, 

og en ny start med det som allerede var og det som kunne bli. Et slikt håp om en ny start ble 

beskrevet av flere deltakere som fikk påvist alvorlige tilstander med liten eller begrenset 

tilgjengelig behandling. For noen deltakere syntes en ny start å innebære håp om et friskt 

barn: «Om jeg har lyst til å bli gravid ganske fort igjen ... så er ikke det noe problem å bli 

gravid på nytt i alle fall. .... Da er det bare håp om å få et friskt barn» (K14-T1). Håpet om et 

friskt barn kan dermed forstås som et håp om barnet de hadde forestilt seg. 
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Selv om flere deltakere uttrykte et ønske om et biologiske barn, åpnet en mannlig 

deltaker også opp for andre muligheter hvis dette ikke var mulig: «... Hvis vi mister denne så 

får vi bare prøve på nytt. Og hvis vi ikke får det til så finnes det andre løsninger. Ja, adopsjon 

og... ... Det blir vanskelig ... Men vi gir ikke opp på noen måte» (M14-T1). En ny start 

handlet altså ikke bare om «håp» om et nytt barn, men også troen på at det «alltid finnes 

løsninger».  

Overordnet har tema 3 belyst hvordan de vordende foreldrene forsøkte å skape mening 

ut av situasjonen de sto i – situasjonen som for kort tid siden ble opplevd som skremmende, 

kaotisk og meningsløs. Slike forsøk på å skape mening kom til uttrykk gjennom forsøk på å 

forstå både det som hadde skjedd og det som skulle skje. På den ene siden kunne forsøk på å 

finne svar føre til en evig søken etter «årsaken». På den andre siden syntes det å se fremover å 

skape et nytt håp og en ny mestringstro – en tro på å takle det ukjente som skulle komme i 

tiden fremover, enten med eller uten barnet de hadde sett for seg. 

Oppsummering av hovedfunn 

Målet med denne analysen var undersøke hvordan de vordende foreldrene opplevde 

den akutte perioden etter påvist strukturelt fosteravvik, og hvordan forventningene i forkant 

og usikkerheten i etterkant kunne belyse disse opplevelsene. I tillegg ønsket jeg å undersøke 

hvordan de vordende foreldrenes forsøk på å mestre situasjonen. Gjennom analysen ble det 

identifisert tre temaer, som på ulike måter belyste deltakernes opplevelser: (1) Tap av det 

forestilte barnet, (2) Usikkerhetens avmakt, og (3) Å skape mening i det meningsløse. Tema 1 

viste hvordan deltakerne forestilte og forventet seg en fremtid med et friskt barn, på tvers av 

tidligere erfaring. Beskjeden om et fosteravvik førte til et tap av denne forestilte fremtiden. 

Tema 2 belyste hvordan usikkerheten i større grad ble opplevd som belastende enn 

alvorligheten til avviket i seg selv. I påvente av en avklaring ble deltakernes liv satt på vent. 

Tema 3 trakk frem hvordan noen deltakere, på tross av usikkerhet, benyttet ulike 

mestringsstrategier for å skape mening ut av det usikre. For noen handlet det om å forstå 

årsaken til avviket, for andre handlet det om å se mer nyansert på situasjonen eller skape ny 

mestringstro i møte med den ukjente hverdagen.   

Totalt belyser disse tre temaene hvordan påvisning av strukturelt fosteravvik kan 

oppleves som en livsomveltende beskjed uavhengig av avvikets alvorlighet. Til tross for at 

situasjonen oppleves usikker, kaotisk og meningsløs, forsøker noen vordende foreldrene å 

skape mening ut av det meningsløse gjennom forsøk på å forstå fortiden og fremtiden.  
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Diskusjon: analyseresultatene i et narrative perspektiv 

På bakgrunn av hovedfunnene fra denne analysen, ble det viktig å kunne gi et 

forklaringsrammeverk for deltakernes normalitetsforventning, opplevelse av et påvist 

fosteravvik som en kontrabeskjed og usikkerheten som svært belastende. I tillegg ble det 

viktig å belyse hvordan deltakernes mestringsstrategier kan forstås på bakgrunn av 

eksisterende teori. Det er flere teoretiske rammeverk som kunne belyst analysefunnene. For 

eksempel kunne Lazarus og Folkman (1984) sin modell for stress, vurdering og mestring 

belyst kognitive vurderinger og mestringsstrategier hos deltakerne, og sosialkonstruktivistiske 

teorier kunne i større grad redegjort for kulturelle aspekter ved svangerskapet. Grunnet 

oppgavens omfang har ikke disse rammeverkene ikke blitt benyttet.  

Jeg har valgt narrativ psykologi som teoretisk rammeverk i denne oppgaven, fordi 

dette kan gi en overordnet forståelsesramme for de vordende foreldrenes opplevelser. Narrativ 

psykologi kan bidra til en økt forståelse av hvorfor et påvist fosteravvik er en kontrabeskjed, i 

lys av forventninger til svangerskapet og ultralyden. I tillegg vil et narrativt utgangspunkt 

kunne si noe om den bredere sosiale og kulturelle konteksten forventningene oppstår i. 

Samtidig kan rammeverket si noe om hvorfor usikkerhet generelt er vanskelig for mennesker, 

og hvordan deltakernes strategier for å forstå fortid og fremtid kan forstås som 

meningsskapende prosesser. Etter å ha drøftet analysen i et narrativt rammeverk vil jeg ta for 

meg noen av studiens styrker og begrensninger, samt implikasjoner av mine funn.  

 Selv om narrativ psykologi er opptatt av individets konstruksjon av eget narrativ, kan 

narrative prinsipper være nyttige for å forstå hvordan mennesker generelt søker etter mening i 

sine liv. I det følgende vil jeg sette mine analyseresultater i et narrativt rammeverk for å 

belyse: (1) deltakernes normalitetsforventning i et kulturelt perspektiv, (2) et påvist 

fosteravvik som et narrativt brudd (3) usikkerhet som hemmende for narrativ integrering, og 

(4) deltakernes mestringsstrategier som uttrykk for forsøk på å gjenskape narrativ koherens. 

Et kulturelt betinget «normalitetsnarrativ»   

 Kontinuitet og individet. Narrativ psykologi hevder at en viktig funksjon i 

menneskets narrativer er å skape kontinuitet mellom nåtid og en forestilt fremtid (Sarbin, 

1986). Med andre ord vil mennesker ha forventninger til hvordan livet skal forløpe. Et 

narrativt perspektiv kan dermed belyse funnene fra tema 1.1: Det friske barnet som snart skal 

komme, der deltakerne forestilte og forberedte seg til en fremtid med et friskt barn. 

Deltakernes forestillinger og forberedelser kan forstås i lys av det narrative prinsippet om 
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kontinuitet: en forestilt fremtid er med på å skape mening og sammenheng for individet 

(Sarbin, 1986). Tidligere studier har også pekt på at vordende foreldres forventninger til 

svangerskapet er preget av en slik forestilling om normalitet (se f.eks. Lalor & Begley, 2006; 

Lalor et al., 2009; Leithner et al., 2004; Mitchell, 2004). Det har også blitt argumentert for at 

en viss fornektelse av muligheten for at det er noe galt med fosteret er en del av et sunt og 

normalt svangerskap (McCoyd, 2007). Med andre ord kan det å forvente et friskt barn forstås 

som en naturlig del av svangerskapet. 

Normativitet og kulturen. Narrativ psykologi legger til grunn at kulturelle diskurser 

og forståelsesmåter vil legge føringer for menneskers forventninger, ved å angi det «normale» 

eller «forventede» i kulturen (Bruner, 1990; Crossley, 2000a). Kulturens forståelsesmåter 

ligger særlig til grunn for hvordan mennesker forestiller seg viktige livsfaser (Becker, 1997), 

og foreldreskapet blir forstått som en slik viktig kilde til mening i mange kulturer 

(Baumeister, 1991; McAdams, 1993). Det vil dermed være rimelig å anta at det foreligger 

kulturelle forståelsesmåter for svangerskapet og foreldreskapet. For eksempel har flere studier 

argumentert for at den overordnede kulturelle antagelsen er et svangerskap som vil resultere i 

et friskt barn (se f.eks. McCoyd, 2007; Smith et al., 2013).  

 En slik kulturell forventning om hva utfallet av et svangerskap skal være, kan bidra til 

å belyse normalitetsforventningen som ble beskrevet i denne analysens tema 1.1: Det friske 

barnet som snart skal komme. Under overskriften «12-ukersmilepælen», syntes de fleste 

deltakerne å oppleve en trygghet om at svangerskapet kom til å gå bra etter å ha passert første 

trimester. Dette gjaldt både førstegangsgravide, de med friske barn fra før og de som tidligere 

hadde opplevd kompliserte svangerskap. Med andre ord kan dette forstås som en «allmenn 

oppfatning» blant deltakerne i dette utvalget. I et narrativt perspektiv vil slik allmenne 

oppfatninger ofte være en del av en normativ forståelsesmåte (Bruner, 1990). I tråd med 

denne forståelsen har en tidligere studie forstått «12-ukersmilepælen» som nettopp en 

kulturelt formidlet «mytisk forventning»: hvis det foreligger et fosteravvik, ville dette 

resultere i en spontanabort tidlig i svangerskapet (McCoyd, 2007). Det å passere 12 uker kan 

dermed forstås som et uttrykk for at man er «i rute» hva angår svangerskapet, der både det 

gravide paret og samfunnet får «bekreftet» at det kommer et friskt barn.  

I et narrativt perspektiv kan dermed deltakernes normalitetsforventning, som belyst i 

tema 1.1: Det friske barnet som snart skal komme, overordnet forstås ut fra et narrativt 

kontinuitets- og normativitetsprinsipp. Mennesker forestiller seg hvordan fremtiden kommer 

til å se ut (kontinuitet), og disse forestillingene vil i stor grad preges av hva som er normalt 

eller  forventet på et kulturelt nivå (normativitet).  
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Kulturelle svangerskapsritualer. I et narrativt perspektiv vil kulturelle diskurser 

veilede handlinger som er «forventede» eller «normale» i gitte livsfaser (Sarbin, 1986). Slik 

«normative» handlinger i svangerskapet blitt konseptualisert som svangerskapsritualer, og er 

et viktig ledd i forberedelsesprosessen til å bli foreldre (Lou et al., 2017; Smith et al., 2013).  

Som belyst i tema 1.1: Det friske barnet som snart skal komme, forberedte deltakernes seg 

praktisk til barnet som skulle komme gjennom å gjøre hjemmet klart og handle inn 

barneleker. Deltakernes handlinger kan forstås som normative svangerskapsritualer, blant 

annet fordi ingen stilte spørsmål ved dem. For eksempel ble det å dele nyheten ved 12 uker 

knyttet til en forståelse av at det var «normalt» å gjøre, og deltakerne beskrev utelukkende 

positiv respons fra andre. At noe blir beskrevet som «normalt» kan forstås som at noe er 

normativt (Bruner, 1990). Den positive responsen som ble beskrevet fra andre kan forstås som 

uttrykk for en slik «tatt for gitt»-het om at et svangerskap som har passert 12 uker vil gå bra.  

At svangerskapsritualer er en viktig del av kulturen kan belyses gjennom mer 

«moderne svangerskapsaktiviteter» som baby shower og gender reveal. Det har blitt 

argumentert for at slike forberedende aktiviteter kan forstås i lys av at fosteret blir tillagt en 

kulturell mening som «det potensielle barnet» (Becker, 2000). Med andre ord blir fosteret sett 

på som et barn lenge før fødselen. Å «feire» et barn som ikke enda er født, kan forstås å bygge 

opp under en normalitetsforventning i det kulturelle forståelsen av svangerskapet.  

Ultralyden som det «ultimate» svangerskapsritualet. Et narrativt perspektiv kan bidra 

til en økt forståelse av deltakernes forventninger til ultralyden (tema 2.1). Det har for 

eksempel blitt argumentert for ideen om at ultralyden vil forsterke båndet med fosteret som er 

sterkt representert i populære vestlige narrativer (Roberts, 2012). Becker (2000) forstår 

ultralyden som spesielt viktig for de vordende foreldrene fordi det representerer starten på 

livet til «det potensielle barnet», og viser for eksempel til hvordan vordende foreldre tillegger 

fosteret egenskaper (f.eks. «han er aktiv som sin far»). Ultralyden kan dermed tenkes å ha en 

spesielt viktig kulturell funksjon i svangerskapet, fordi det representerer starten på et nytt liv. 

En slik teoretisk ramme kan bidra til å forstå funn fra analysens tema 1.2: Ultralyden – 

fra bekreftelse til brudd på normalitet, der rutineultralyden syntes å representere nettopp et 

viktig «møte» med barnet deltakerne snart skulle få. De færreste tematiserte muligheten for at 

noe skulle være galt med fosteret. Dette er i tråd med tidligere studier, som har vist at 

rutineultralyden er en viktig milepæl i svangerskapet for de vordende foreldrene, blant annet 

fordi den blir forstått som en mulighet til å «møte» det ufødte barnet på (se f.eks. Bratt et al., 

2015; Ekelin et al., 2004; Molander et al., 2010). Foreldrenes forventninger til ultralyden har 

blitt beskrevet som en bekreftelse på at fosteret er ved god helse, avdekke kjønn og få med 
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seg et bilde hjem (Bratt et al., 2015). Dette står i sterk kontrast til den tiltenkte medisinske 

funksjonen (Asplin et al., 2012; Garcia et al., 2002).   

Tidligere studier har vist at hverken de gravide kvinnene eller helsepersonell stiller 

spørsmål ved gjennomføring av rutineultralyd, fordi det er «normalt» - det er sånt man gjør 

(Bratt et al., 2015; Molander et al., 2010; Nicol, 2007). At noe ikke stilles spørsmål ved og 

blir tatt for gitt, er sterke indikasjoner på at noe blir ansett som normativt (Bruner, 1990). Det 

var heller ingen av deltakerne i denne studien som tematiserte muligheten for å ikke delta i 

svangerskapsprogrammet (tema 1.2).  

Den normative oppfatningen av ultralyden i samfunnet har også blitt forstått å 

innebære en «underholdningsverdi», blant annet i en norsk studie av jordmødre (Edvardsson 

et al., 2018). En slik forståelse syntes også å være representert hos deltakerne i denne 

analysen, særlig for de parene som valgte å betale for tredimensjonal ultralyd (tema 1.2). 

Nicol (2007) trekker frem hvordan det også er et «sosialt press» om å delta på ultralyden i all 

hovedsak handler om å få med et bilde av det kommende barnet hjem. Dette regnes som en 

del av «svangerskapspakken». Det har derfor blitt argumentert for at slike normaliserende og 

populariserende holdninger har påvirket den kulturelle diskursen om ultralyd til å handle om 

«en ufarlig sniktitt» (Roberts, 2012).  

Deltakernes forventning om at ultralyden skulle bli en «gledelig hendelse» i tema 1.2, 

kan dermed forstås som en del av forventninger og kulturelle diskurser i den normative 

oppfatningen av ultralyden. Det kan med andre ord argumenteres for at ultralyden er en viktig 

normativ handling, preget av diskurser knyttet til hyggelige og sosiale aspekter sammen. 

Dette kan bidra til å kamuflere den faktiske medisinske funksjonen, og bygge opp under en 

kulturell normalitetsforventning i svangerskapet.  

Et påvist fosteravvik som et narrativt brudd.  

En konsekvens av at kulturelle narrativer tydeliggjør normativitet er at de også 

tydeliggjør det avvikende – diskrepansen mellom hvordan ting skal være og faktisk er 

(Becker, 1997; Bruner, 1990). I et narrativt perspektiv vil avvik fra forventninger til livsfaser 

medføre betydelig stress for individet, fordi det bryter med den forventede tidslinjen (Becker, 

2000). Slike narrative brudd innebærer tap av tidligere antagelser og en forestilt fremtid 

(Becker, 1997; Crossley, 2000a). En narrativ forståelsesramme kan dermed bidra til å forstå 

funn fra analysens tema 1: Tap av et forestilt barn. Som tidligere tatt opp i denne diskusjonen 

synes et svangerskap å skulle bestå av trygghet ved 12 uker, en hyggelig ultralyd og et friskt 

barn. Tema 1.2: Ultralyden – fra bekreftelse til brudd på normalitet, belyste hvordan samtlige 
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deltakerne opplevde beskjeden om et strukturelt fosteravvik som en sterk kontrast til både 

forventinger til svangerskapet generelt og ultralyden. I et narrativt perspektiv kan det 

uventede påviste fosteravviket forstås i lys av å være et narrativt brudd, som både brøt med 

deltakerens forestillinger om svangerskapet og forventninger til ultralyden. Det er nettopp 

dette som kjennetegner narrative brudd: det er noe mennesker ikke kan forestille eller 

forberede seg til (Crossley, 2000a). En slik forståelse støttes av flere litteraturgjennomganger,  

der et påvist fosteravvik forstås som en sjokkerende hendelse som fører til en sterk akutt 

stressrespons hos de vordende foreldre (Bijma et al., 2008; Lou et al., 2017; Wool, 2011). 

Konseptualiseringen av et påvist fosteravvik som et narrativt brudd, kan også gi en 

forklaringsramme for hvordan deltakernes sterke reaksjoner syntes å være uavhengige av 

alvorligheten til fosteravviket (tema 1.2). En slik «diagnoseuavhengig» respons har også blitt 

vist i flere tidligere studier (se f.eks. Leithner et al., 2004; Statham, Solomou & Green, 2003), 

og kan derfor forstås å ikke bare reflektere karakteristika ved dette utvalget. Hvis den 

forestilte fremtiden innebærer et friskt barn, vil et påvist fosteravvik representere et like stort 

brudd i den forestilte fremtiden uavhengig av fosteravvikets alvorlighet (Becker, 2000).  

At et påvist fosteravvik kan forstås som et slikt tap av en tenkt eller forestilt fremtid, 

har blitt vist en rekke studier (se f.eks. Lalor et al., 2009; Lou et al., 2017; McCoyd, 2007; 

Mitchell, 2004). Tapsopplevelsen har også blitt knyttet til tap av et lykkelig svangerskap og 

viktige svangerskapsritualer (f.eks. innkjøp av barneutstyr) (Fonseca et al., 2012; Smith et al., 

2013; Sommerseth & Sundby, 2010), og har overordnet blitt forstått som et plutselig brudd i 

den normale «bli forelder»-prosessen (Denney-Koelsch & Cote-Arsenault, 2012).  

Ut fra et narrativt perspektiv kan også deltakernes sterke responser etter et påvist 

fosteravvik (tema 2.1) forstås i lys av at det ikke lenger blir mulig for delta i det normative 

kulturelle narrativet om svangerskapet og foreldreskapet. McKechnie et al. (2015) har for 

eksempel argumentert for at det ikke finnes gode modeller for overgangsfasen til 

«foreldreskapet» med et barn som har en funksjonsnedsettelse. En slik diskrepans mellom det 

normative og det faktiske ble også beskrevet i en studie som forsto svangerskapet som «a 

public property» (Smith et al., 2013). Siden ingen kunne «se» et påvist fosteravvik på den 

gravide kvinnen, beskrev de kvinnelige deltakernes det var en ekstra belastning for dem at 

samfunnet fortsatte med en antagelse om normalitet, fordi de så den gravide magen. 

Bemerkninger om «det lykkelige svangerskapet» ble en stadig påminner om at de avvek fra 

det forventede svangerskapet (Smith et al., 2013).  

Siden et påvist fosteravvik medfører et mulig valg om å avbryte svangerskapet, bryter 

ikke et fosteravvik bare med den kulturelle forventningen om et friskt barn, men også 
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potensielt med en dypere kulturell forståelse av at barn er en viktig kilde til mening og en del 

av «et godt liv» (Baumeister, 1991). Burr (2015) har for eksempel argumentert for en kulturell 

ideologi om «idealfamilien», som forteller hvordan en familie ideelt sett «skal være», 

bestående av to foreldre og minst ett barn. At det norske samfunnet forventer at man skal få et 

barn, kommer blant annet til uttrykk gjennom politiske diskurser (Solberg, 2019) og at 

frivillige barnløse opplever å bli sett på som «avvikende» (se f.eks. Øyan, 2019).  

Når et strukturelt fosteravvik påvises, vil de vordende foreldrene dermed bevege seg 

fra det forventede kulturelle narrativet om «det lykkelige svangerskapet og foreldreskapet» til 

et avvikende narrativ. Overordnet kan de vordende foreldrene tenkes å bli stilt overfor et valg 

mellom to avvikende og konkurrerende narrativer: å bli foreldre til et barn med 

funksjonsnedsettelse eller å risikere å ikke bli foreldre i det hele tatt. Det kan derfor 

argumenteres for at begge disse narrativene bryter med «idealfamilien» (Burr, 2015). 

Ut fra et narrativt perspektiv kan dermed deltakernes opplevelse av et påvist 

fosteravvik forstås som et brudd med deres opplevde kontinuitet, og kulturens normativitet. 

En sterk kulturell forestilling om det normative svangerskapet og «idealfamilien» vil kunne 

bidra til å vanskeliggjøre avvik fra det normative uavhengig av utfallet etter et påvist 

fosteravvik, fordi det skaper en smal forståelse av «det forventede» og «normale». 

Usikkerheten: et hinder for narrativ integrering? 

Et narrativt perspektiv kan også bidra til en økt forståelse av den vanskelige 

usikkerheten, som ble beskrevet i tema 2: Usikkerhetens avmakt. Ved brudd på det forventede 

eller normale, må mennesker finne alternative måter å forstå det «avvikende» på (Crossley, 

2000b). Denne forståelsen oppnås ved å gjenopprette narrativ koherens (Crossley, 2000b; 

Singer & Blagov, 2004). Mening og sammenheng oppnås ved å integrere det «avvikende» i 

den sammenhengende historien. Med andre ord må avviket tillegges mening.  

 En narrativ forståelse av bedring etter narrative brudd kan dermed belyse hvorfor 

usikkerheten syntes å føre til en opplevelse av stillstand, avmakt og passivitet hos deltakerne i 

denne analysen, belyst i tema 2.1: Livet på pause – den altoppslukende usikkerheten. 

Usikkerhet kan vanskeliggjøre meningsskapende prosesser, som er selve grunnlaget for 

bedring i et narrativt rammeverk (Crossley, 2000a; Singer & Blagov, 2004). Deltakerne visste 

ikke de hva de hadde å forholde seg til, fordi de fleste fosteravvikene medførte prognostisk og 

diagnostisk tvetydighet. I tillegg kan alternative måter å forstå og skape mening ut av 

situasjonen ha blitt vanskeliggjort av at de eneste handlingsalternativet de vordende foreldrene 

hadde var «å vente og se hva som skjer».  
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En slik forståelse støttes av tidligere studier som har vist at en avklart diagnose gjør at 

informasjonsbehovet hos vordende foreldre reduseres (Lalor et al., 2008), og at prenatal 

diagnoser med høy dødelighet gir mindre selvrapportert angst hos vordende mødre etter 

samtaler med helsepersonell, enn svært usikre prenatale diagnoser (Aite et al., 2009). 

Tidligere studier indikerer dermed at usikkerhet vanskeligere å forholde seg til enn 

alvorlighet. Lalor et al. (2009) har konkludert med at en diagnostisk og prognostisk usikkerhet 

etter et påvist fosteravvik nettopp vanskeliggjør meningsskaping hos vordende mødre.  

En usikkerhet rundt «det avvikende» (tema 2) kan dermed tenkes å skape et «narrativt 

limbo», der narrativ integrering vanskeliggjøres gjennom mangel på alternative historier og 

uklart omfang av det narrative bruddet. Slik det ble trukket frem i analysens tema 2.2: Når 

bekymringene tar over, ble en forestilt fremtid med et friskt barn erstattet av bekymringer om 

en ukjent fremtid. Bekymringene kan i et narrativt perspektiv forstås som et uttrykk for 

narrativt «kaos», men også som et forsøk på å skape kontinuitet ved å forestille seg mulige 

utfall (Sarbin, 1986). Et slikt forsøk på å skape kontinuitet ble særlig belyst under «et bilde på 

sykdommen», der resonnering rundt et fremtidig liv med «et sykt barn» syntes å være basert 

på kunnskap om spesifikke diagnoser de «visste» utfallet av. Med andre ord kan 

bekymringene forstås som forsøk på å skape mening.  

En narrativ forståelse av at usikkerhet vanskeliggjør meningsskaping kan belyse 

deltakernes uttrykte behov for avklaring til tross for mulige negative utfall, i tema 2.3: 

avklaring – en endestasjon for usikkerheten. Som tatt opp i begynnelsen av tema 3: Å skape 

mening i det meningsløse, var det noen av deltakerne som fortsatt opplevde det påviste 

fosteravviket som svært vanskelig, med følelse av kaos, avmakt og stillstand (tema 2). 

For de deltakerne som fortsatt var preget av stillstand, kan en avklaring tenkes å være 

nødvendig for bevegelse videre. En avklaring kan forstås som en «endestasjon» nettopp fordi 

en avklaring av situasjonen vil gi mulighet for meningsskaping gjennom alternative narrativer 

(Bruner, 1990). Dette kan belyse hvordan en avklart situasjon ble forstått som lettere å 

forholde seg til, uavhengig av utfall (tema 2.3). Gjennom en avklaring vil deltakerne få svar 

på «hva er det ukjente og skumle er» og dermed «hvordan det kan skapes mening ut av». 

Dette vil kunne tenkes å behjelpe prosessen med narrativ integrering – livet med et sykt barn, 

eller uten barnet de hadde forestilt seg.  

Meningsskapende prosesser – å søke etter mening og kontinuitet 

Narrativer er dynamiske, og rekonstrueres og endres over tid (Bruner, 1990). 

Konstruksjon av narrativer tenkes derfor å kunne bidra til å gi sammenheng og mening i møte 
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med erfaringer som fremstår meningsløse (Bruner, 1990; Crossley, 2000a). Becker (1997) 

hevder at kontinuitet og sammenheng (koherens) ikke er noe som «er», men noe mennesker 

skaper for å beskytte seg selv mot at verden er kaotisk og uforutsigbar. Deltakernes forsøk på 

å forstå det som hadde skjedd og skulle skje, belyst i tema 3: Å skape mening i det 

meningsløse, vil i et narrativt perspektiv kunne forstås som aktive forsøk på å ta tilbake 

kontrollen og gjenskape en opplevelse av sammenheng og mening i det avvikende. Slike 

forsøk på å forstå og skape mening etter et påvist fosteravvik har også blitt dokumentert i 

andre studier (se f.eks. Hedrick, 2005; Lou et al., 2016; McKechnie et al., 2015). 

Fra fortid til nåtid. Tema 3.1: Skyldspørsmålet, viste hvordan noen deltakerne 

uttrykte et behov for å forstå hvorfor fosteravviket oppsto, der søken etter svar ble ofte rettet 

mot seg selv eller partner. Tidligere studier har også vist en slik internalisering av 

årsaksforklaring etter påvist fosteravvik hos vordende mødre (se f.eks. Hedrick, 2005; 

Maguire et al., 2015). I generell traumelitteratur blir selvklandring ofte forstått som en måte å 

gjenskape kontroll på (Startup, Makgekgenene & Webster, 2007). Ut fra et narrativt 

perspektiv vil en søken etter årsak kunne forklares av et behov om sammenheng og 

kontinuitet: hvis de vordende foreldrene kunne finne svaret på hvorfor det hadde skjedd, ville 

dette kunne skape en økt opplevelse av kontinuitet mellom fortid og nåtid (Sarbin, 1986).  

 På en annen siden var det noen av deltakerne i tema 3.1 som syntes å ha «akseptert» at 

fosteravvik i stor grad rammer tilfeldig, og hos dem så dette ut til å henge sammen med 

mindre opplevde negative følelser. Becker (1997) argumenterte for at det å innse at livet er 

kaotisk og uforutsigbart er for vanskelig å håndtere for mennesker, og at illusjonen om 

kontinuitet derfor opprettholdes for «enhver pris». Likevel kan det argumenteres for at noen 

av deltakerne aksepterte at livet nettopp var uforutsigbart og kaotisk. Denne «aksepten» av det 

tilfeldige kan tenkes å bryte med den narrative forståelsen av kontinuitet (Sarbin, 1986). 

 Fra nåtid til fremtid. Tema 3.2: Fra stillstand til bevegelse, tok for seg hvordan noen 

av deltakerne benyttet seg av ulike mestringsstrategier som førte til økt håp og mestringstro i 

møte med det ukjente, til tross for usikkerhet. De tre strategiene var (1) forberedelse til «den 

nye hverdagen», (2) å sette pris på det man har, og (3) å starte på nytt. I narrativ teori vil disse 

mestringsstrategiene kunne forstås som ulike meningsskapende «strategier» i de vordende 

foreldrenes forsøk på integrering av det narrative bruddet i den sammenhengende livshistorien 

(Bruner, 1990; Singer & Blagov, 2004). Ved avvik fra de normative narrativene vil individer i 

større grad måtte skape mening gjennom alternative historier (Crossley, 2000a). Deltakernes 

mestringsstrategier kan i et narrativt rammeverk nettopp forstås som slike alternative historier. 
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Det å «forberede seg på den nye hverdagen» (tema 3.2), kan forstås som forsøk på å 

integrere det «syke barnet» i en forestilt fremtid (Crossley, 2000a). At vordende foreldre viser 

slike normative mønstre i forberedelse til barnet som «likevel skal komme» på tross av 

usikkerhet, har  blitt trukket frem i en annen studie (McKechnie et al., 2015). For eksempel 

ble det å delta i svangerskapsritualene sett på som en strategi for å delta i det normative 

svangerskapet (McKechnie et al., 2015). For noen av deltakerne som hadde fått påvist mindre 

alvorlige fosteravvik i denne studien var slike normative svangerskapsritualer gjenopptatt, 

eksempelvis ved å hente gratis «baby-pakke» på apoteket. Et «mindre alvorlig fosteravvik» 

kan tenkes å være en «lettere» alternativ historie, fordi det avviker mindre fra forestillingen 

om et friskt barn. Dermed vil avviket også være lettere å tillegge mening. 

For de vordende foreldrene som satte pris på det de hadde (tema 3.2), ble barn fra før 

særlig trukket frem som en viktig kilde til trøst og perspektiver. Ut fra en narrativ ramme kan 

dette fokuset på «familien» og «de andre friske barna» forstås som forsøk på å opprettholde 

en opplevelse av kontinuitet, gjennom fokus på det som fortsatt føltes meningsfylt. Lignende 

strategier med fokus på det som er positivt har blitt belyst i andre studier (se f.eks. Brisch et 

al., 2003; Lou et al., 2016). Slik analysen tok for seg, syntes et slik fokus å føre til en enklere 

mestring for par med barn fra før. Ut fra et narrativt perspektiv kan det tenkes at det er lettere 

for disse vordende foreldrene å håndtere det «avvikende», siden de har «oppnådd» det 

kulturelle narrativet om «idealfamilien» fra tidligere (Burr, 2015).  

For noen av deltakerne som vurderte eller hadde søkt om svangerskapsavbrudd 

handlet livet videre om en ny start (tema 3.2). Denne prosessen kan i et narrativt perspektiv 

forstås som et forsøk på å «ta tilbake» det dominerende kulturelle narrativet, gjennom en 

opprettholdelse av håpet om å få et friskt barn senere. Å skape mening gjennom biologiske 

barn er fortsatt er et dominerende narrativ i vestlig kultur (Baumeister, 1991; Becker, 2000), 

og dette syntes også å gjelde deltakerne i denne studien. Samtidig uttrykte en vordende far at 

hvis det ikke gikk, kunne han se for seg å adoptere et barn. Med andre ord kan det være flere 

måter å skape mening ut av det narrative bruddet på, som muliggjør alternative historier. 

Det har blitt argumentert for at kulturelle narrativer ofte er begrensende fordi 

diskursen preges av et lite utvalg kulturelle handlingssekvenser når menneskers liv avviker fra 

det «det gode liv» (White & Epston, 1990). I den forbindelse har det blitt foreslått at det ikke 

finnes begreper for prenatale sorgprosesser (Berman, 2001), og at teorier om overgangsfasen 

tilknyttet «foreldreskapet» ikke forklarer denne fasen i kontekst av et påvist fosteravvik på en 

adekvat måte (McKechnie et al., 2015). Hvis både en kulturell forståelse av sorgprosesser for 

tapet av «det potensielle barnet» og forberedelse til et barn med fosteravvik er mangelfull, vil 
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dette kunne tenkes å vanskeliggjøre meningsskapende prosesser og alternative historier. 

Likevel belyste tema 3.2 i denne analysen hvordan noen av de vordende foreldrene i denne 

studien benyttet meningsskapende prosesser som genererte nytt håp og nye meningsfylte 

forståelser av «foreldreskapet». Mennesker søker etter normalitet og mening i sine narrativer 

(Becker, 2000), og ved et avvikende narrativ kan det tenkes at de vordende foreldrene 

forsøker å ta tilbake «normalitet», gjennom å tilpasse sine historier til den kulturelle 

forståelsen av «et gode liv» - et fremtidig foreldreskap med håp om friske barn.   

Oppsummering av diskusjonen 

 I et narrativt rammeverk kan deltakernes forventninger til svangerskapet og ultralyden 

forstås i lys av en grunnleggende evne til å forestille seg hvordan livet skal bli (kontinuitet), 

og at det ser ut til å foreligge en kulturell forestilling om svangerskapsnormalitet 

(normativitet) i samfunnet (tema1). Kulturen ser blant annet ut til å bygge opp under en slik 

normalitet gjennom ulike svangerskapsritualer som feirer barnet før det er født. Et påvist 

fosteravvik kan dermed forstås som en sterkt stressende hendelse på uavhengig av 

fosteravvikets alvorlighetsgrad, fordi det bryter med både individets opplevde kontinuitet og 

kulturens normativitet. Usikkerheten (tema 2) kan forstås som svært vanskelig, fordi det 

vanskeliggjør meningsskapende prosesser knyttet til det påviste fosteravviket. Noen av de 

vordende foreldrenes forsøk på å skape mening i det meningsløse (tema 3) kan likevel bli 

forstått i lys av å være «narrative strategier», for å skape en ny opplevelse av sammenheng og 

mening i tråd med kulturelle forståelsesmåter. Dette gjaldt likevel ikke alle deltakerne. Noen 

beskrev fortsatt en følelse av stillstand og avmakt.   

Studiens styrker og begrensninger 

 Denne studien har bidratt med systematisk kunnskap om en gruppe mennesker som 

har vært lite studert i norsk kontekst. De benyttede intervjuene et unikt datamateriale, på 

bakgrunn av det tidlige intervjutidspunktet fra 24 timer etter påvist fosteravvik, og det brede 

spekteret av fosteravvik som er inkludert i utvalget. Tidligere kvalitative studier har i all 

hovedsak intervjuet vordende foreldre i retrospekt, og denne studien kan derfor bidra med en 

annen type kunnskap vordende foreldres opplevelser av situasjonen «her og nå», i den akutte 

fasen etter påvist fosteravvik. Lett korrigerbare fosteravvik har sjeldent blitt inkludert i 

tidligere studier, og dette utvalget muliggjorde å undersøke hva som kan være likhetstrekkene 

ved å få påvist et fosteravvik, uavhengig av medisinsk alvorlighet. Utvalget inkluderte både 

vordende mødre og fedre, noe som ikke tidligere har blitt studert i norsk kontekst. 
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Analysen som har blitt presentert kunne likevel sett svært annerledes ut dersom denne 

studien hadde hatt et annet fokus, et annet design eller andre deltakere. Jeg vil derfor drøfte 

noen mulige begrensninger ved den gjennomførte analysen. En mulig begrensning ligger i 

intervjudesign, som tidligere drøftet i oppgavens metodedel. Lengden og manglende mulighet 

til oppfølgingsspørsmål kan ha begrenset fortolkningsmulighetene (Kvale, 2007). Samtidig 

var det nettopp den korte varigheten som muliggjorde det tidlige intervjutidspunktet. Selv om 

intervjuene er korte, utgjorde de et datamateriale bestående av «narrative monologer» om det 

pågående svangerskapet, som et resultat av intervjuinstruksjonen (se vedlegg 1).  

Jeg har ikke vært delaktig i intervjuprosessen. Det kan ha vært en mulig begrensning, 

da jeg ikke fikk mulighet til hverken å utforme en intervjuguide eller få et inntrykk av 

intervjuenes kontekst. På en annen side kan et nytt blikk på intervjuene fra noen som ikke har 

vært involvert i SOFUS-studien ha vært en styrke. Videre er analysen preget av hva jeg har 

lagt vekt på, som kan ha bidratt til å utelate andre relevante tematikker. For eksempel har et 

kjønnsfokus ikke vært særlig fremtredende i denne analysen, selv om det også kan være et 

viktig og nyttig perspektiv. Samtidig er også min subjektivitet i møte med datamaterialet, 

særlig min psykologifaglige bakgrunn, som kan ha bidratt til nye forståelsesmåter av 

vordende foreldres opplevelser etter et påvist fosteravvik. 

En siste mulig begrensning er knyttet til spørsmålet om overføringsverdi. Selv om 

representative utvalg ikke er et mål i kvalitativ forskning (Willig, 2013), ønsker mange 

kvalitative forskere at aspekter ved forskningen skal ha overføringsverdi til lignende tilfeller 

(Watts, 2014). Selv om deltakerne var tilfeldig plukket ut fra det totale antallet deltakere, er 

det mulig at noen karakteristika kjennetegnet underutvalget. For eksempel tok et par deltakere 

opp at motivasjonen for å delta var et ønske om å lære mer fosterets tilstand. Samtidig er 

styrken til dette utvalget at de utgjør vordende foreldre fra store deler av Helse Sør-Øst, både 

rurale og urbane strøk. Diagnostisk og prognostisk usikkerhet ved intervjutidspunktet kan ha 

påvirket hva deltakerne var opptatt av, og det kan tenkes at usikkerheten ikke ville vært et like 

stort tema i intervjuere ved et senere tidspunkt. Slike betraktninger er viktige med hensyn til 

hva denne analysen kan si om vordende foreldre i lignende situasjoner. 

Implikasjoner og videre forskning 

Denne studien har vist hvordan et fosteravvik kan forstås som en sterkt stressende 

hendelse uavhengig av fosteravvikets medisinske alvorlighetsgrad. At alvorlighet ikke er 

avgjørende for vordende foreldres reaksjoner er i overensstemmelse med tidligere funn (se 

f.eks. Aite et al., 2009; Statham et al., 2000). I denne studien ble deltakernes reaksjoner 
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forstått i lys av at deltakerne forventet en hyggelig ultralyd og forestilte seg et «normalt» 

svangerskap. Slike forventninger har blitt trukket frem i en rekke andre studier (se f.eks. Lalor 

et al., 2009; McCoyd, 2007). En mulig klinisk implikasjon vil derfor være at tilbud om 

oppfølging etter et påvist fosteravvik ikke kun bør basere seg på objektive mål av alvorlighet. 

En annen mulig klinisk implikasjon vil være et økt fokus på informert samtykke i forkant av 

rutineultralyden, der den gravide kvinner og partner blir informert om ultralydens muligheter 

og begrensninger.  

 I denne studien ble det også vist hvordan diagnostisk og prognostisk usikkerhet kan 

være en viktig svært faktor i forståelsen av vordende foreldres reaksjoner i den akutte fasen 

etter påvist fosteravvik. Det er i tråd med tidligere funn, der usikkerheten har blitt relatert til 

høyere angstnivåer og mer bekymringer i tidligere studier (Aite et al., 2009; Lalor et al., 

2009). En mulig implikasjon vil derfor være at helsepersonell bør etterstrebe raskt og tydelig 

informasjon i møte med de vordende foreldrene.   

Slik denne studien har trukket frem i samtlige temaer, var det små forskjeller mellom 

vordende mødre og fedres opplevelser av et påvist fosteravvik som en sterkt stressende 

hendelse. At menn også har emosjonelle behov etter et påvist fosteravvik er i tråd med 

tidligere studier (Locock & Alexander, 2006; Åhman et al., 2012). En mulig implikasjon av 

dette funnet vil være at menn også bør tilbys støtte ved påviste fosteravvik i svangerskap. 

Videre forskning. Siden intervjuene ble gjennomført for 9-15 år siden, kan den norske 

konteksten ha endret seg. Dette gjelder både holdninger, teknologisk utvikling og lovverk. Det 

kan derfor være nyttig å undersøke hvordan aktuelle diskurser påvirker opplevelsen av å få 

påvist et fosteravvik. I fremtidige studier vil det også kunne være nyttig å bruke prognostisk 

og diagnostisk usikkerhet som et utgangspunkt i det kvalitative designet for å forstå vordende 

foreldres opplevelser. Til slutt vil prospektive studier med oppfølging over tid kunne bidra til 

å undersøke vordende foreldres erfaringer fra påvist fosteravvik til tiden etter fødsel. 

Konklusjon 

Slik en vordende far beskrev i oppgavens innledende sitat, var et påvist fosteravvik «et 

jævla sjokk», som sto i sterk kontrast til forventningene hans. Slik som de fleste andre 

mennesker, forestilte han seg hvordan livet skulle bli. Denne forestilte fremtiden brast da 

ultralyden avdekket et strukturelt fosteravvik. Gjennom en analyse av 37 intervjuer med 

vordende mødre og fedre, har jeg i denne studien undersøkt hvordan et påvist fosteravvik kan 

forstås som en kontrabeskjed fordi det representerer et tap av en forestilt fremtid, uavhengig 

av fosteravvikets alvorlighet. Den omfattende prognostiske og diagnostiske tvetydigheten ser 
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ut til å forsterke denne opplevelsen, fordi det vanskeliggjør meningsskapende prosesser. 

Samtidig utsettes de vordende foreldrene for valg om videre utredning, og spørsmål om å 

fortsette eller avbryte svangerskapet. Dette kan forstås som vanskelige valg mellom ulike 

avvikende narrativ, i et samfunn som preges av en normalitetsforventning. Likevel klarer 

noen vordende foreldre å skape mening ut av det ukjente i løpet av kort tid, som ser ut til å 

kunne gi håp og mestringstro i møte med en ny forestilt fremtid. 

I løpet av de siste årene har debattklimaet rundt fosteret og svangerskapet tilspisset 

seg. På den ene siden står forslag om å utvide rett til selvbestemt abort til 18 uker (Frøvoll, 

2018) og øke bruken av tidlig ultralyd (Hanger, 2018), og på den andre siden står forslag om å 

stramme inn abortloven (1976, §2-c). De offentlige diskursene har ofte vært preget av ladede 

begreper som  «downs-paragrafen». Det er derfor tydelig at fosterdiagnostikk og 

svangerskapsavbrudd er omstridte og vanskelige temaer. Midt i disse debattene preget av 

sterke meninger, kan likevel stemmene til de vordende foreldrene som opplever tap av 

forestilte fremtider forsvinne. Jeg håper derfor at forskning av denne typen kan bidra med 

viktige perspektiver i forståelsen av hvordan det oppleves å få påvist et fosteravvik for de 

vordende foreldrene det angår. 

Å forestille seg hvordan livet skal bli er en naturlig del av det å være menneske. Mål 

og drømmer driver oss fremover og motiverer til handling. Når forestilte fremtider brister, vil 

resultatet kunne være en opplevelse av sjokk, sorg og avmakt. Nettopp derfor bør effektene av 

et påvist fosteravvik tas på alvor, uavhengig av fosteravvikets objektive alvorlighet. For det 

første er det er en viktig samfunnsoppgave å sørge for at diskursen om fosteravvik ikke preges 

av forenklede forståelser av «alvorlig sykdom» og «lette valg». For det andre må de vordende 

foreldrene gis mulighet og hjelp til å skape mening gjennom en ny forestilt fremtid, enten med 

eller uten barnet de hadde sett for seg.  

 

 

 

 

 

 



56 

 

Litteraturliste 

Abortloven. (1976). Lov om svangerskapsavbrudd (LOV-1975-06-13-50). Hentet fra 

https://lovdata.no/lov/1975-06-13-50.  

Aite, L., Zaccara, A., Trucchi, A., Brizzi, C., Nahom, A., Iacobelli, B., … Bagolan, P. (2009). 

When uncertainty generates more anxiety than severity: the prenatal experience with 

cystic adenomatoid malformation of the lung. Journal of Perinatal Medicine, 37(5), 

539-542. https://doi.org/10.1515/Jpm.2009.098 

Askelsdottir, B., Conroy, S. & Rempel, G. (2008). From diagnosis to birth: parents' 

experience when expecting a child with congenital anomaly. Advances in Neonatal 

Care: Official Journal of the National Association of Neonatal Nurses, 8(6), 348-354. 

https://doi.org/10.1097/01.ANC.0000342768.94734.23 

Asplin, N., Wessel, H., Marions, L. & Georgsson Ohman, S. (2012). Pregnant women's 

experiences, needs, and preferences regarding information about malformations 

detected by ultrasound scan. Sexual & Reproductive Healthcare: official journal of the 

Swedish Association of Midwive, 3(2), 73-78. 

https://doi.org/10.1016/j.srhc.2011.12.002 

Baumeister, R. F. (1991). Meanings of life. New York: Guilford Press.  

Becker, G. (1997). Disrupted lives : how people create meaning in a chaotic world. Berkeley, 

California: University of California Press.  

Becker, G. (2000). The elusive embryo : how women and men approach new reproductive 

technologies. Berkeley, California: University of California Press.  

Berman, M. R. (2001). Parenthood lost : healing the pain after miscarriage, stillbirth, and 

infant death. Westport: Bergin & Garvey.  

Bijma, H. H., van der Heide, A. & Wildschut, H. I. (2008). Decision-making after ultrasound 

diagnosis of fetal abnormality. Reproductive Health Matters: An international journal 

on sexual and reproductive health and rights, 16(31 Suppl), 82-89. 

https://doi.org/10.1016/S0968-8080(08)31372-X 

Bratt, E. L., Jarvholm, S., Ekman-Joelsson, B. M., Mattson, L. A. & Mellander, M. (2015). 

Parent's experiences of counselling and their need for support following a prenatal 

diagnosis of congenital heart disease - a qualitative study in a Swedish context. Bmc 

Pregnancy and Childbirth, 15. https://doi.org/10.1186/s12884-015-0610-4 

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, 3(2), 77-101.  

Qualitative Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101. 

https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 



57 

 

Braun, V. & Clarke, V. (2013). Successful qualitative research : a practical guide for 

beginners. Los Angeles, California: Sage.  

Bricker, L., Garcia, J., Henderson, J., Mugford, M., Neilson, J., Roberts, T. & Martin, M. A. 

(2000). Ultrasound screening in pregnancy: a systematic review of the clinical 

effectiveness, cost-effectiveness and women's views. Health Technology Assessment, 

4(16), i-vi, 1-193. https://doi.org/10.3310/hta4160 

Brisch, K. H., Munz, D., Bemmerer-Mayer, K., Terinde, R., Kreienberg, R. & Kachele, H. 

(2003). Coping styles of pregnant women after prenatal ultrasound screening for fetal 

malformation. Journal of Psychosomatic Research, 55(2), 91-97. 

https://doi.org/10.1016/S0022-3999(02)00572-X 

Bruner, J. S. (1990). Acts of meaning. Cambridge, Mass: Harvard University Press.  

Bruner, J. S. (2004). The Narrative Creation of Self. I L. E. Angus & J. McLeod (Red.), The 

handbook of narrative and psychotherapy: Practice, theory and research (s. 3-14). 

California: Sage Publications Inc.  

Burr, V. (2015). Social constructionism (3. utg.). London: Routledge.  

Carlsson, T., Bergman, G., Marttala, U. M., Wadensten, B. & Mattsson, E. (2015). 

Information following a Diagnosis of Congenital Heart Defect: Experiences among 

Parents to Prenatally Diagnosed Children. Plos One, 10(2). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0117995. 

Carlsson, T., Bergman, G., Wadensten, B. & Mattsson, E. (2016). Experiences of 

informational needs and received information following a prenatal diagnosis of 

congenital heart defect. Prenatal Diagnosis, 36(6), 515-522. 

https://doi.org/10.1002/pd.4815 

Crossley, M. L. (2000a). Introducing narrative psychology: self, trauma, and the construction 

of meaning. Buckingham: Open University Press.  

Crossley, M. L. (2000b). Narrative psychology, trauma and the study of self/identity. Theory 

& Psychology, 10(4), 527-546. https://doi.org/10.1177/0959354300104005 

Denney-Koelsch, E. & Cote-Arsenault, D. (2012). "My Baby Is A Person": Parents' 

Experiences With Life-Threatening Fetal Diagnosis. Journal of Pain and Symptom 

Management, 43(2), 340-341. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2011.12.047 

 

 

 



58 

 

Edvardsson, K., Ahman, A., Fagerli, T. A., Darj, E., Holmlund, S., Small, R. & Mogren, I. 

(2018). Norwegian obstetricians' experiences of the use of ultrasound in pregnancy 

management. A qualitative study. Sexual & Reproductive Healthcare: official journal 

of the Swedish Association of Midwive, 15, 69-76. 

https://doi.org/10.1016/j.srhc.2017.12.001 

Edvardsson, K., Lalos, A., Ahman, A., Small, R., Graner Md Ph, D. S. & Mogren, I. (2016). 

Increasing possibilities - Increasing dilemmas: A qualitative study of Swedish 

midwives' experiences of ultrasound use in pregnancy. Midwifery, 42, 46-53. 

https://doi.org/10.1016/j.midw.2016.09.009 

Ekelin, M., Crang Svalenius, E., Larsson, A. K., Nyberg, P., Marsal, K. & Dykes, A. K. 

(2009). Parental expectations, experiences and reactions, sense of coherence and grade 

of anxiety related to routine ultrasound examination with normal findings during 

pregnancy. Prenatal Diagnosis, 29(10), 952-959. https://doi.org/10.1002/pd.2324 

Ekelin, M., Crang-Svalenius, E. & Dykes, A. K. (2004). A qualitative study of mothers' and 

fathers' experiences of routine ultrasound examination in Sweden. Midwifery, 20(4), 

335-344. https://doi.org/10.1016/j.midw.2004.02.001 

Eurenius, K., Axelsson, O., Gallstedt-Fransson, I. & Sjoden, P. O. (1997). Perception of 

information, expectations and experiences among women and their partners attending 

a second-trimester routine ultrasound scan. Ultrasound in obstetrics & gynecology: the 

official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and 

Gynecology., 9(2), 86-90. https://doi.org/10.1046/j.1469-0705.1997.09020086.x 

Fenstermacher, K. & Hupcey, J. E. (2013). Perinatal bereavement: a principle-based concept 

analysis. Journal of Advanced Nursing, 69(11), 2389-2400. 

https://doi.org/10.1111/jan.12119 

Fonseca, A., Nazare, B. & Canavarro, M. C. (2011). Patterns of parental emotional reactions 

after a pre- or postnatal diagnosis of a congenital anomaly. Journal of Reproductive 

and Infant Psychology, 29(4), 320-333. 

https://doi.org/10.1080/02646838.2011.634398 

Fonseca, A., Nazare, B. & Canavarro, M. C. (2012). Parental psychological distress and 

quality of life after a prenatal or postnatal diagnosis of congenital anomaly: a 

controlled comparison study with parents of healthy infants. Disability and health 

journal, 5(2), 67-74. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2011.11.001 

 



59 

 

Fonseca, A., Nazare, B. & Canavarro, M. C. (2013). Clinical Determinants of Parents' 

Emotional Reactions to the Disclosure of a Diagnosis of Congenital Anomaly. Journal 

of Obstetric Gynecologic and Neonatal Nursing, 42(2), 178-190. 

https://doi.org/10.1111/1552-6909.12010 

France, E. F., Locock, L., Hunt, K., Ziebland, S., Field, K. & Wyke, S. (2012). Imagined 

futures: how experiential knowledge of disability affects parents' decision making 

about fetal abnormality. Health Expectations, 15(2), 139-156. 

https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2011.00672.x 

Frøvoll, G. L. (2018, 8. november). Fri abort til uke 18 er løsningen. Hentet fra 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/21zRkr/fri-abort-til-uke-18-er-

loesningen-gard-loeken-froevoll 

Garcia, J., Bricker, L., Henderson, J., Martin, M. A., Mugford, M., Nielson, J. & Roberts, T. 

(2002). Women's views of pregnancy ultrasound: A systematic review. Birth-Issues in 

Perinatal Care, 29(4), 225-250. https://doi.org/10.1046/j.1523-536X.2002.00198.x 

Gotzmann, L., Schonholzer, S. M., Kolble, N., Klaghofer, R., Scheuer, E., Zimmermann, R., 

… Buddeberg, C. (2002). Suspected fetal malformation in ultrasound examination: 

Effects on the psychological well-being of pregnant women. Ultraschall in Der 

Medizin, 23(1), 33-40. https://doi.org/10.1055/s-2002-20073 

Guillemin, M. & Gillam, L. (2004). Ethics, reflexivity, and "Ethically important moments" in 

research. Qualitative Inquiry, 10(2), 261-280. 

https://doi.org/10.1177/1077800403262360 

Hanger, M. R. (2018, 16. april). Alle kvinner bør få tilbud om tidlig ultralyd. Hentet fra 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/04/16/-alle-kvinner-bor-fa-tilbud-om-

tidlig-ultralyd/ 

Hedrick, J. (2005). The lived experience of pregnancy while carrying a child with a known, 

nonlethal congenital abnormality. Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal 

nursing, 34(6), 732-740. https://doi.org/10.1177/0884217505282020 

Helbig, A., Kaasen, A., Malt, U. F. & Haugen, G. (2011). Psychological distress after recent 

detection of fetal malformation: short-term effect on second-trimester uteroplacental 

and fetoplacental circulation. BJOG: An International Joural of Obstetrics and 

Gynaecology, 118(13), 1653-1657. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2011.03155.x 

Helsedirektoratet. (2019, 27. august). Nasjonal faglig reningslinje for svangerskapsomsorgen. 

Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen 



60 

 

Hodgson, J., Pitt, P., Metcalfe, S., Halliday, J., Menezes, M., Fisher, J., … McClaren, B. 

(2016). Experiences of prenatal diagnosis and decision-making about termination of 

pregnancy: A qualitative study. The Australian & New Zealand journal of obstetrics & 

gynaecology, 56(6), 605-613. https://doi.org/10.1111/ajo.12501 

Hooley, J. M. & Parker, H. A. (2006). Measuring expressed emotion: An evaluation of the 

shortcuts. Journal of Family Psychology, 20(3), 386-396. 

https://doi.org/10.1037/0893-3200.20.3.386 

Horsch, A., Brooks, C. & Fletcher, H. (2013). Maternal coping, appraisals and adjustment 

following diagnosis of fetal anomaly. Prenatal Diagnosis, 33(12), 1137-1145. 

https://doi.org/10.1002/pd.4207 

Hunfeld, J. A., Wladimiroff, J. W., Passchier, J., Venema-Van Uden, M. U., Frets, P. G. & 

Verhage, F. (1993). Emotional reactions in women in late pregnancy (24 weeks or 

longer) following the ultrasound diagnosis of a severe or lethal fetal malformation. 

Prenatal Diagnosis, 13(7), 603-612. https://doi.org/10.1002/pd.1970130711 

Irani, M., Khadivzadeh, T., Asghari Nekah, S. M., Ebrahimipour, H. & Tara, F. (2019). 

Emotional and Cognitive Experiences of Pregnant Women Following Prenatal 

Diagnosis of Fetal Anomalies: A Qualitative Study in Iran. International journal of 

community based nursing and midwifery, 7(1), 22-31. 

https://doi.org/10.30476/IJCBNM.2019.40843 

Irani, M., Khadivzadeh, T., Asghari-Nekah, S. M. & Ebrahimipour, H. (2019). Coping 

Strategies of Pregnant Women with Detected Fetal Anomalies in Iran: A Qualitative 

Study. International journal of community based nursing and midwifery, 24(3), 227-

233. https://doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_97_18 

Korenromp, M. J., Page-Christiaens, G. C., van den Bout, J., Mulder, E. J., Hunfeld, J. A., 

Bilardo, C. M., … Visser, G. H. (2005). Psychological consequences of termination of 

pregnancy for fetal anomaly: similarities and differences between partners. Prenat 

Diagn, 25(13), 1226-1233. https://doi.org/10.1002/pd.1307 

Kowlessar, O., Fox, J. R. & Wittkowski, A. (2015). The pregnant male: a metasynthesis of 

first-time fathers' experiences of pregnancy. Journal of Reproductive and Infant 

Psychology, 33(2), 106-127. https://doi.org/10.1080/02646838.2014.970153 

Kvale, S. (1996). Interviews : an introduction to qualitative research interviewing. Thousand 

Oaks, California: Sage.  

Kvale, S. (2007). Doing interviews. London: SAGE publications.  



61 

 

Kaasen, A., Helbig, A., Malt, U. F., Naes, T., Skari, H. & Haugen, G. (2010). Acute maternal 

social dysfunction, health perception and psychological distress after ultrasonographic 

detection of a fetal structural anomaly. BJOG: An International Joural of Obstetrics 

and Gynaecology, 117(9), 1127-1138. https://doi.org/10.1111/j.1471-

0528.2010.02622.x 

Kaasen, A., Helbig, A., Malt, U. F., Naes, T., Skari, H. & Haugen, G. (2013). Paternal 

psychological response after ultrasonographic detection of structural fetal anomalies 

with a comparison to maternal response: a cohort study. BMC Pregnancy Childbirth, 

13, 147. https://doi.org/10.1186/1471-2393-13-147 

Kaasen, A., Helbig, A., Malt, U. F., Naes, T., Skari, H. & Haugen, G. (2017). Maternal 

psychological responses during pregnancy after ultrasonographic detection of 

structural fetal anomalies: A prospective longitudinal observational study. Plos One, 

12(3), e0174412. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174412 

Lalor, J. & Begley, C. (2006). Fetal anomaly screening: what do women want to know? 

Journal of Advanced Nursing, 55(1), 11-19. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2648.2006.03884.x 

Lalor, J., Begley, C. M. & Galavan, E. (2008). A grounded theory study of information 

preference and coping styles following antenatal diagnosis of foetal abnormality. 

Journal of Advanced Nursing, 64(2), 185-194. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2648.2008.04778.x 

Lalor, J., Begley, C. M. & Galavan, E. (2009). Recasting Hope: A process of adaptation 

following fetal anomaly diagnosis. Social Science & Medicine, 68(3), 462-472. 

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.09.069 

Lalor, J. & Devane, D. (2007). Information, knowledge and expectations of the routine 

ultrasound scan. Midwifery, 23(1), 13-22. https://doi.org/10.1016/j.midw.2006.02.001 

Lalor, J., Devane, D. & Begley, C. M. (2007). Unexpected diagnosis of fetal abnormality: 

Women's encounters with caregivers. Birth-Issues in Perinatal Care, 34(1), 80-88. 

https://doi.org/10.1111/j.1523-536X.2006.00148.x 

Lambregtse-van den Berg, M. P., Lucassen, N., Kuipers-Nap, M. F., Dingemans, P. M. A. J., 

Jaddoe, V. W. V., Hofman, A., … Tiemeier, H. (2013). Assessing expressed emotion 

during pregnancy. Psychiatry Research, 205(3), 285-288. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2012.08.037 

 



62 

 

Larsson, A. K., Crang-Svalenius, E. & Dykes, A. K. (2009). Information for better or for 

worse: interviews with parents when their foetus was found to have choroid plexus 

cysts at a routine second trimester ultrasound. Journal of psychosomatic obstetrics and 

gynaecology, 30(1), 48-57. https://doi.org/10.1080/01674820802621775 

Lauvrak, V., Norderhaug, I., Hagen, G., Movik, E., Acharya, G., Forus, A., … Fure, B. 

(2012). Tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen. (Notat fra kunnskapssenteret 978-82-

8121-444-6). Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hentet fra 

https://www.fhi.no/publ/2012/tidlig-ultralyd-i-svangerskapsomsorgen/ 

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.  

Leithner, K., Maar, A., Fischer-Kern, M., Hilger, E., Loffler-Stastka, H. & Ponocny-Seliger, 

E. (2004). Affective state of women following a prenatal diagnosis: predictors of a 

negative psychological outcome.  

Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of 

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 23(3), 240-246. 

https://doi.org/10.1002/uog.978 

Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R. & Suarez-Orozco, C. 

(2018). Journal article reporting standards for qualitative primary, qualitative meta-

analytic, and mixed methods research in psychology: The APA Publications and 

Communications Board task force report. American Psychologist, 73(1), 26-46. 

https://doi.org/10.1037/amp0000151 

Locock, L. & Alexander, J. (2006). 'Just a bystander'? Men's place in the process of fetal 

screening and diagnosis. Social Science & Medicine, 62(6), 1349-1359. 

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.08.011 

Lou, S., Jensen, L. G., Petersen, O. B., Vogel, I., Hvidman, L., Moller, A. & Nielsen, C. P. 

(2017). Parental response to severe or lethal prenatal diagnosis: a systematic review of 

qualitative studies. Prenatal Diagnosis, 37(8), 731-743. 

https://doi.org/10.1002/pd.5093 

Lou, S., Nielsen, C. P., Hvidman, L., Petersen, O. B. & Risor, M. B. (2016). Coping with 

worry while waiting for diagnostic results: a qualitative study of the experiences of 

pregnant couples following a high-risk prenatal screening result. Bmc Pregnancy and 

Childbirth, 16. https://doi.org/10.1186/s12884-016-1114-6 

 

 



63 

 

Magana, A. B., Goldstein, M. J., Karno, M., Miklowitz, D. J., Jenkins, J. & Falloon, I. R. H. 

(1986). A Brief Method for Assessing Expressed Emotion in Relatives of Psychiatric-

Patients. Psychiatry Research, 17(3), 203-212. https://doi.org/10.1016/0165-

1781(86)90049-1 

Maguire, M., Light, A., Kuppermann, M., Dalton, V. K., Steinauer, J. E. & Kerns, J. L. 

(2015). Grief after second-trimester termination for fetal anomaly: a qualitative study. 

Contraception, 91(3), 234-239. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2014.11.015 

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag (4. utg.). Oslo: 

Universitetsforlaget.  

McAdams, D. P. (1993). The stories we live by : personal myths and the making of the self. 

New York: W. Morrow.  

McCoyd, J. L. (2007). Pregnancy interrupted: loss of a desired pregnancy after diagnosis of 

fetal anomaly. Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecology, 28(1), 37-48. 

https://doi.org/10.1080/01674820601096153 

McKechnie, A. C., Pridham, K. & Tluczek, A. (2015). Preparing Heart and Mind for 

Becoming a Parent Following a Diagnosis of Fetal Anomaly. Qualitative health 

research, 25(9), 1182-1198. https://doi.org/10.1177/1049732314553852 

McLeod, J. (1997). Narrative and psychotherapy. London: Sage.  

Mitchell, L. M. (2004). Women's experiences of unexpected ultrasound findings. Journal of 

Midwifery & Womens Health, 49(3), 228-234. 

https://doi.org/10.1016/j.jmwh.2003.11.004 

Molander, E., Alehagen, S. & Bertero, C. M. (2010). Routine ultrasound examination during 

pregnancy: a world of possibilities. Midwifery, 26(1), 18-26. 

https://doi.org/10.1016/j.midw.2008.04.008 

Neimeyer, R. A. (2001). Meaning reconstruction & the experience of loss. Washington, D.C: 

American Psychological Association.  

Nesheim, I. B. (2018a, 6. juli). Foster. Hentet fra https://sml.snl.no/foster 

Nesheim, I. B. (2018b, 3. april). Naegeles regel. Hentet fra https://sml.snl.no/Naegeles_regel 

Nicol, M. (2007). Vulnerability of first-time expectant mothers during ultrasound scans: an 

evaluation of the external pressures that influence the process of informed choice. 

Health Care for Women International, 28(6), 525-533. 

https://doi.org/10.1080/07399330701334281 

Polkinghorne, D. E. (1988). Narrative knowing and the human sciences. Albany: State 

University of New York Press.  



64 

 

Polkinghorne, D. E. (2004). Narrative Therapy and Postmodernism. I L. E. Angus & J. 

McLeod (Red.), The handbook of narrative and psychotherapy: Practice, theory and 

research (s. 53-68). California: Sage Publications Inc.  

Roberts, J. (2012). The Visualised Foetus: A Cultural and Political Analysis of Ultrasound 

Imagery. London: Routledge.  

Sandelowski, M. & Barroso, J. (2005). The travesty of choosing after positive prenatal 

diagnosis. Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing, 34(3), 307-318. 

https://doi.org/10.1177/0884217505276291 

Sandelowski, M. & Jones, L. C. (1996). Couples' evaluations of foreknowledge of fetal 

impairment. Clinical Nursing Research, 5(1), 81-96. 

https://doi.org/10.1177/105477389600500107 

Sarbin, T. R. (1986). Narrative psychology : the storied nature of human conduct. New York: 

Praeger.  

Singer, J. A. & Blagov, P. S. (2004). Self-Defining Memories, Narrative Identity, and 

Psychotherapy: A Conceptual Model, Empirical Investigation, and Case Report. I L. 

E. Angus & J. McLeod (Red.), The handbook of narrative and psychotherapy: 

Practice, theory and research (s. 229-246). California: Sage Publications Inc.  

Smith, S. D., Dietsch, E. & Bonner, A. (2013). Pregnancy as public property: The experience 

of couples following diagnosis of a foetal anomaly. Women and Birth, 26(1), 76-81. 

https://doi.org/10.1016/j.wombi.2012.05.003 

Solberg, S. E. (2019, 1. januar). Statsministerens nyttårstale 2019. Hentet fra 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministerens-nyttarstale-2019/id2623249/ 

Sommerseth, E. & Sundby, J. (2010). Women's experiences when ultrasound examinations 

give unexpected findings in the second trimester. Women and Birth, 23(3), 111-116. 

https://doi.org/10.1016/j.wombi.2010.01.001 

Startup, M., Makgekgenene, L. & Webster, R. (2007). The role of self-blame for trauma as 

assessed by the Posttraumatic Cognitions Inventory (PTCI): a self-protective 

cognition? Behaviour Research and Therapy, 45(2), 395-403. 

https://doi.org/10.1016/j.brat.2006.02.003 

Statham, H., Green, J. M. & Kafetsios, K. (1997). Who worries that something might be 

wrong with the baby? A prospective study of 1072 pregnant women. Birth, 24(4), 223-

233. https://doi.org/10.1111/j.1523-536X.1997.00223.pp.x 

 



65 

 

Statham, H., Solomou, W. & Chitty, L. (2000). Prenatal diagnosis of fetal abnormality: 

psychological effects on women in low-risk pregnancies. Best Practice & Research 

Clinical Obstetrics & Gynaecology, 14(4), 731-747. 

https://doi.org/10.1053/beog.2000.0108 

Statham, H., Solomou, W. & Green, J. M. (2003). Continuing a pregnancy after the diagnosis 

of and abnormality: parent´s experiences. I L. Abramsky & J. Chapple (Red.), 

Prenatal diagnosis: The human side (2nd. utg., s. 167-177). United Kingdom: Nelson 

Thornes Ltd.  

Titapant, V. & Chuenwattana, P. (2015). Psychological effects of fetal diagnoses of non-lethal 

congenital anomalies on the experience of pregnant women during the remainder of 

their pregnancy. The journal of obstetrics and gynaecology research, 41(1), 77-83. 

https://doi.org/10.1111/jog.12504 

Van der Zalm, J. E. & Byrne, P. J. (2006). Seeing baby: women's experience of prenatal 

ultrasound examination and unexpected fetal diagnosis. Journal of perinatology : 

official journal of the California Perinatal Association, 26(7), 403-408. 

https://doi.org/10.1038/sj.jp.7211540 

Watts, S. (2014). User Skills for Qualitative Analysis: Perspective, Interpretation and the 

Delivery of Impact. Qualitative Research in Psychology, 11(1), 1-14. 

https://doi.org/10.1080/14780887.2013.776156 

White, M. & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New York: Norton.  

Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology (3. utg.). Maidenhead: 

McGraw Hill Open University Press.  

Wool, C. (2011). Systematic review of the literature: parental outcomes after diagnosis of 

fetal anomaly. Advances in Neonatal Care: Official Journal of the National 

Association of Neonatal Nurses, 11(3), 182-192. 

https://doi.org/10.1097/ANC.0b013e31821bd92d 

Øyan, J. R. (2019, 18. august). Lykkelig singel og frivillig barnløs. Hentet fra 

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/qL7PeO/lykkelig-singel-og-frivillig-barnloes 

Øyen, L. & Aune, I. (2016). Viewing the unborn child - pregnant women's expectations, 

attitudes and experiences regarding fetal ultrasound examination. Sex Reprod Healthc, 

7, 8-13. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2015.10.003 

Åhman, A., Lindgren, P. & Sarkadi, A. (2012). Facts first, then reaction--expectant fathers' 

experiences of an ultrasound screening identifying soft markers. Midwifery, 28(5), 

e667-675. https://doi.org/10.1016/j.midw.2011.07.008 



66 

 

Åhman, A., Runestam, K. & Sarkadi, A. (2010). Did I really want to know this? Pregnant 

women's reaction to detection of a soft marker during ultrasound screening. Patient 

education and counseling, 81(1), 87-93. https://doi.org/10.1016/j.pec.2009.12.011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1: FMSS – Intervjuinstruksjon 

Jeg ønsker at du skal fortelle meg om hvordan du opplever dette svangerskapet. Jeg 

tenker spesielt på hva du tenker om svangerskapet og barnet, men du kan også fortelle om en 

annen hendelse. Jeg vil at du skal bruke dine egne ord og jeg vil ikke avbryte deg med 

spørsmål eller kommentarer. 

Når jeg ber deg om å begynne, ønsker jeg at du skal snakke i 5 minutter, om hvordan 

du opplever dette svangerskapet og hvilke tanker du gjør deg om dette, både nå og om 

fremtiden. Etter at du har begynt å snakke foretrekker jeg å ikke svare på spørsmål. 

Er det noen spørsmål du ønsker å stille meg før vi begynner? 

Lagt til senere (med håndskrift): Du kan gjerne begynne med positiv graviditetstest.  
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