
 
 

 

 

 

 
Sonia Muñoz Llort 

________________________________ 
 

Våre samtaler gjør meg sterkere 
 

En kvalitativ studie om bruk av en nettbasert selvhjelpsgruppe 

blant foreldrene med funksjonshemmede barn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i rehabilitering og habilitering 

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag 

 



2 

 

 
 

 

 

 

 
Sonia Muñoz Llort 

________________________________ 
 

Våre samtaler gjør meg sterkere 
 

En kvalitativ studie om bruk av en nettbasert selvhjelpsgruppe 

blant foreldrene med funksjonshemmede barn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i rehabilitering og habilitering 

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag 

Vår 2015 



3 

 

FORORD 
 

En stor takk til Merete Bergan for å ha holdt ut med tålmodighet overfor endringer og for å ha 

gitt meg tilgang til dette flotte forumet Foreldrehjelpen. Jeg håper at din tillit og viljestyrke 

kan vises gjennom denne forskningen. Din motivasjon for å hjelpe andre har vært en 

beundringseksempel for meg. 

En spesiell takk til min hovedveileder, Per Koren Solvang, for å ha holdt meg med beina godt 

plantet på bakken under våre faglige diskusjoner og for å legge til rette for en bratt 

læringskurve. Din faglig tyngde og evne til å vise forståelse og tålmodighet har vært nøklene 

til at jeg har gjennomført denne oppgaven. 

Til mine to flotte barn, Aleksander og Kristoffer, som har vært mine to forbilder for å fullføre 

forskningen under vanskelige tider og for å holde ut med papirer rundt hele huset og med 

mange bøker uten bilder på. Til min mor, Luisa, for å stå som en klippe og med daglig 

oppmuntring løftet meg for at jeg skulle få det til. 

Til mine kjære venner for å ha oppmuntret meg og trodd på at jeg skulle klare å bli ferdig. 

Deres umettelig støtte har løftet meg da jeg ville gi opp. Til mine dyktige kollegaer på 

Sunnaas sykehus HF for å ha lagt til rette for faglige tilbakemeldinger, støtte og tid til å kunne 

skrive oppgaven ferdig. 

Og sist, men ikke minst, jeg må takke alle foreldrene med funksjonshemmede og kroniske 

syke barn for den jobben dere gjør, hver dag, hele året. Fordi gjennom deres samtaler har jeg 

både privat og som fagperson blitt mer ydmyk og takknemlig av å kunne få lov til å bidra i 

deres prosess som familie. 

 

Sonia Muñoz Llort 

12.05.2015 

Nesodden, Norge 

 

 



4 

 

Innhold 
FORORD ................................................................................................................................................... 3 

SAMMENDRAG ........................................................................................................................................ 6 

ABSTRACT ................................................................................................................................................ 7 

1. INTRODUKSJON ................................................................................................................................... 8 

1.1. Bakgrunn for valg av tema .......................................................................................................... 8 

1.2. Oppgavens oppbygging ............................................................................................................. 10 

1.2.1. Formål og problemstilling .................................................................................................... 10 

2. TIDLIGERE FORSKNING OG TEORETISK RAMMEVERK ................................................................... 11 

2.1. Internett og kommunikasjon .................................................................................................... 12 

2.2. Nettbaserte selvhjelpsgrupper og digitalt likemannsarbeid ................................................... 13 

2.3. Mestring ..................................................................................................................................... 17 

Banduras teori om mestringsforventninger .................................................................................. 19 

2.4. Foreldre med funksjonshemmede barn ................................................................................... 21 

3. METODE ............................................................................................................................................. 25 

3.1. Utvalg ......................................................................................................................................... 25 

3.2. Inklusjonskriterier ...................................................................................................................... 25 

3.3. Datainnsamling .......................................................................................................................... 26 

3.3.1. Besvarelse av meldinger på forumet ................................................................................... 26 

3.4. Analyseprosessen ...................................................................................................................... 27 

3.5. Troverdighet i studien ............................................................................................................... 31 

3.5.1. Gyldighet ............................................................................................................................. 31 

3.5.2. Pålitelighet ........................................................................................................................... 31 

3.5.3. Overførbarhet ...................................................................................................................... 32 

3.6. Forskningsetisk vurdering ......................................................................................................... 32 

3.7. Refleksjoner over innholdsanalyse som metode ..................................................................... 33 

3.8. Tolkning av funn ........................................................................................................................ 34 

4. PRESENTASJON AV STUDIENS FUNN ................................................................................................. 36 

4.1. Erfaringsutveksling .................................................................................................................... 37 

4.1.1. Nettverksskaping ................................................................................................................. 38 

4.1.2. Deling av brukerkunnskap ................................................................................................... 38 

4.1.3. Kjennskap og informasjon om støtteapparatet .................................................................. 40 

4.1.4. Samarbeid med støtteapparatet ......................................................................................... 44 

4.2. Støttende samhandling ............................................................................................................. 47 

4.2.1. Bekreftelse og emosjonell støtte gjennom dialog ............................................................... 48 



5 

 

4.2.2. Metasamtaler om forumet: hva betyr det for meg som forelder å delta i forumet ............ 57 

5. DISKUSJON AV FUNN ......................................................................................................................... 59 

5.1. Egne tidligere erfaringer av mestring ....................................................................................... 59 

5.2. Andres mestring lest i forumet ................................................................................................. 60 

5.3. Å få bekreftelse og anerkjennelse av at en mestrer/kan mestre ............................................ 62 

5.4. Å styrke fysiologisk og emosjonell tilstand hos foreldrene ..................................................... 64 

6. OPPSUMMERING OG IMPLIKASJON FOR PRAKSIS ............................................................................ 67 

6.1. Oppsummering av resultater .................................................................................................... 67 

6.2. Refleksjon rundt forskningsprosessen ...................................................................................... 67 

6.3. Perspektiver relevant for familiesentrert habilitering ............................................................. 68 

6.4. Perspektiver relevant for framtidig implementering av digitalt likemannsarbeid ................. 69 

LITTERATURLISTE ................................................................................................................................... 71 

VEDLEGG ................................................................................................................................................ 75 

Vedlegg 1 ........................................................................................................................................... 75 

Vedlegg 2 ........................................................................................................................................... 76 

Vedlegg 3 ........................................................................................................................................... 81 

Vedlegg 4 ........................................................................................................................................... 94 

 

 



6 

 

SAMMENDRAG 
Bakgrunnen for oppgaven: Denne studien omhandler det digital likemannsarbeidet blant 

foreldre med funksjonshemmede barn i en nettbasert selvhjelpsgruppe. Denne nettbaserte 

selvhjelpsgruppen ble startet opp av en mor som savnet å kunne snakke med likesinnede 

uavhengig av begrensninger i tid og sted.  

Hensikt: Hensikten med studien er å kartlegge hvordan foreldre bruker et nettforum med 

tanke på valg av temaer de er opptatt av, som innebærer både konkret informasjon, 

erfaringsutveksling og emosjonell støtte. I tillegg til å undersøke hvordan denne informasjons- 

og erfaringsutvekslingen bidrar til å opparbeide mestringsstrategier i habiliteringsprosessen 

for hele familien.  

Forskningsspørsmål: I studien er det tre forskningsspørsmål.   

1. Hva karakteriserer samhandlingen i en nettbasert selvhjelpsgruppe for foreldrene med 

funksjonshemmede barn? 

2. Hva slags erfaringer deler foreldrene på et nettbasert selvhjelpsforum? 

3. Hvordan kommer mestringsstrategier hos foreldre med funksjonshemmede barn til 

uttrykk gjennom samtaler i et nettbasert selvhjelpsforum?  

Metode: Ved bruk av kvalitative innholdsanalysen er både manifest og latent innhold 

analysert i til sammen 375 tråder. Meldingene er kodet i hovedkategorier og underkategorier. 

Resultater: To hovedtemaer og seks sub-temaer kom fram gjennom dialogene i forumet. I 

Erfaringsutveksling var foreldrene opptatt av å drøfte nettverkskaping, delte sin egen 

brukerkunnskap om forskjellige emner, de delte sin kjennskap og informasjon om 

støtteapparatet og til slutt delte de sine erfaringer rundt samarbeid med støtteapparatet. I 

Støttende samhandling fikk foreldrene bekreftelse og støtte gjennom dialogen, i tillegg til å 

vurdere hvordan hjelper det dem å delta i digitalt likemannsarbeid gjennom en nettbasert 

selvhjelpsgruppe.   

Diskusjon: Resultater er diskutert opp om de fire kildene for mestringsforventninger i 

Banduras teori. Konklusjonen er at deltakelse i digitalt likemannsarbeid støtter foreldrene   

i sitt hverdagsliv. 
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ABSTRACT 
Background: This study deals with an online self-help group for parents of disabled children. 

This self-help group was founded by a mother who missed having contact with other parents 

in her same situation.  

Purpose: The purpose of this study has been to survey how parents use an online self-help 

group to share both information, their own experiences and emotional support. In addition to 

examine how sharing information and experiences contribute to work up their coping 

strategies. 

Method: By using qualitative content analysis, both manifest and latent content were 

analyzed in 375 threads. Threads were coded in main categories and sub-categories. 

Results: Two main themes and six sub-themes were identified through categorization of 

threads. In Exchange of Experiences parents talked about their wishes on generating network 

with other families, they shared their knowledge about different topics and information about 

the social and health support system. In Emotional Support parents acknowledged and 

supported each other sharing their thoughts and feelings in the group. It was also found 

evaluative feedback about how parents find forum’s usefulness.  

Discussion and conclusion: The results are discussed in relation to Bandura’s theoretical 

framework about the four sources of Self-Efficacy. The conclusion is that the participation in 

an online self-help group can reinforce parents coping skills to have a better everyday life. 
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1. INTRODUKSJON 

1.1. Bakgrunn for valg av tema 
Denne oppgave handler om foreldre med funksjonshemmede barn og den støtten de kan finne 

gjennom deltakelsen i en nettbasert selvhjelpsgruppe, som heter «Foreldrehjelpen», for å 

mestre hverdagen i en habiliteringsprosess. Det å være foreldre til et funksjonshemmet barn er 

en erfaring som varer livet ut, og setter tilværelsen til noen familier i en konstant uforutsigbar 

prosess.  

Generelt har familiene i Norge et godt nettverk tilknyttet helsevesenet og utdanningssektoren i 

tillegg til sosiale og økonomiske ytelser som kan gjøre hverdagen lettere (Lundeby, 2008; 

Weyde, 2006 og Tøssebro, 2006). Selv om sosiale, politiske og økonomiske rammene er tenkt 

for å gi trygghet, støtte og forutsigbarhet til familiene, kan foreldrene oppleve isolasjon og en 

berg-og-dalbane av emosjoner, hvor opplevelsen av å ha lite kontroll over endringer tilknyttet 

barnet kan forsterkes og dermed kan det bidra til at foreldrene tolker tilbakemeldingene fra 

omverden som at kunnskapen deres er lite verdt.   

Historisk sett har det å leve som foreldre med funksjonshemmede barn vært forsket på siden 

slutten av femtitallet (Lundeby, 2008; Weyde, 2006), og forskningen har utviklet seg i tråd 

med forskjellige teoretiske perspektiver. I den tidlige litteraturen ble «barnet sett som 

«defekt» og som «ødeleggende» for familiemedlemmene» (Lundeby, 2008, s.23). 

Innvirkningen ble sett på som varig og alvorlig. De senere årene har forskningen endret seg til 

et brukerbasert perspektiv hvor utgangspunktet er foreldrenes ståsted, noe som har 

demonstrert at funksjonshemmede barn og deres familier hovedsakelig fungerer godt (Weyde, 

2006; Bø og Olsen, 2008). Det er blitt større fokus på mestring, tilpasningsevne og 

utholdenhet, noe som har gitt oss et nyansert bilde med økt vektlegging av foreldrenes 

sammensatte erfaringer (Weyde, 2006). 

De siste ti årene har internett utviklet seg til å bli et lett tilgjengelig verktøy for befolkningen. 

Tonje Gundersen (2012) beskriver hvordan foreldre med barn med sjeldne diagnoser bruker 

internett for å skaffe informasjon rundt diagnosen og dens kjennetegn. Denne informasjonen 

brukes for å kunne forstå implikasjonene av barnets diagnosen og for å kunne føle seg bedre 

forberedt til å håndtere uforutsette situasjoner tilknyttet barnets tilstand. Med denne oppgaven 

vil jeg belyse hvordan internett åpner for nye muligheter innen kommunikasjon og 

informasjonssøk for foreldre med funksjonshemmede barn. Hovedfokuset i denne oppgaven 

er å belyse hvordan dialoger basert på likemannsarbeid kan bli et viktig mestringsskapende 
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verktøy for foreldrene i hverdagslivet. Ved å forske på hvilke temaer foreldrene er opptatt av 

og hvordan foreldrene uttrykker sine opplevelser av disse nettbaserte dialogene, kan oppgaven 

bidra til å bedre forståelsen av bruk av nettbaserte selvhjelpsgrupper som støtte for foreldre 

med funksjonshemmede barn. I en hektisk hverdag som de fleste familier har, kan lett 

tilgjengelig og økt tilgang til kunnskap hjelpe foreldrene til å mestre situasjonen sin.  

Denne oppgaven er et bidrag til fagområdet habilitering og rehabilitering slik det defineres i 

det norske fagfeltet.  

«Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 

virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og 

brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, 

selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet» (Helse- og omsorgsdepartamentet, 

2001, kap. 2) 

Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan foreldrenes deltagelse gjennom dialogene i 

dette nettforumet brukes for å oppnå best mulig mestringsevne. Gjennom analysen av hvilke 

temaer foreldrene er opptatt av å drøfte i felleskapet, samt å analysere hvordan de uttrykker sine 

mestringsstrategier i dette nettbaserte selvhjelpsforumet, kan oppgaven bidra til å øke vår 

forståelse av hvordan nettbaserte selvhjelpsgrupper kan brukes i en habiliteringsprosess. 
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1.2. Oppgavens oppbygging 
Denne oppgaven består av seks kapitler. I kapittel 1 beskrives først bakgrunnen til temaet, 

deretter presenteres oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. Kapittel 2 handler om 

tidligere forskning på feltet, her beskrives og oppsummeres aktuell forskning rundt internett 

og kommunikasjon, nettbaserte selvhjelpsgrupper, digitalt likemannsarbeid og mestring, samt 

litteratur rundt foreldre med funksjonshemmede barn. I kapittel 3 redegjøres det for 

forskningsmetode brukt i studien og i kapittel 4 presenteres studiens funn. I kapittel 5 

diskuteres studiens resultater, og til slutt, i kapittel 6 oppsummeres resultatene og veien til 

videre forskning vises. 

1.2.1. Formål og problemstilling 

Hensikten med studien er å kartlegge hvordan foreldre bruker et nettforum med tanke på valg 

av temaer de er opptatt av, som innebærer både konkret informasjon, erfaringsutveksling og 

emosjonell støtte. I tillegg til å undersøke hvordan denne informasjons- og 

erfaringsutvekslingen bidrar til å opparbeide mestringsstrategier i habiliteringsprosessen for 

hele familien.  

Forskningsspørsmål: 

1. Hva karakteriserer samhandlingen i en nettbasert selvhjelpsgruppe for foreldrene med 

funksjonshemmede barn? 

2. Hva slags erfaringer deler foreldrene på et nettbasert selvhjelpsforum? 

3. Hvordan kommer mestringsstrategier hos foreldre med funksjonshemmede barn til 

uttrykk gjennom samtaler i et nettbasert selvhjelpsforum?  
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2. TIDLIGERE FORSKNING OG TEORETISK RAMMEVERK 
Dette kapittelet samler tidligere forskning rundt foreldre med funksjonshemmede barn, 

internett, mestring og nettbaserte selvhjelpsgrupper, og introduserer det teoretiske 

rammeverket for studien. Grunnen til at det er valgt å samle forskning og rammeverk på 

denne måten er at det fortsatt finnes lite forskning på dette fagfeltet, spesielt når det gjelder 

selvorganisert internettbruk blant spesifikke grupper av pasienter og deres pårørende. 

Tidligere forskning for studien ble gjennomført i to omganger. Innledningsvis brukte jeg 

tidligere referanser fra et litteratursøk gjennomført i desember 2011 som handlet utelukkende 

om foreldre med funksjonshemmede barn. Dette litteratursøket ble gjennomført kun på norsk 

for å fokusere på norske sosiopolitiske rammene rundt familier med funksjonshemmede barn. 

Den hadde som formål å gjøre en litteraturgjennomgang om foreldre med funksjonshemmede 

barn og mestring. Senere i 2013 ble det gjennomført et systematisk søk etter tidligere 

forskning på forskjellige databaser som Bibsys, PubMed, Helsebiblioteket og Cinahl. Selve 

søket ble gjennomført med de samme begrepene både på norsk og engelsk, hvor begrepene 

var online, selvhjelpsgruppe, foreldre og funksjonshemmede barn. Resultatene var 

hovedsakelig på engelsk, hvor det ble funnet fem relevante artikler fra tidlig 2000-tallet som 

hadde forsket på bruk av online selvhjelpsgrupper blant foreldre med barn med konkrete 

diagnoser. 

 

Internett og nettbasert kommunikasjon kan anses som konteksten som omfavner oppgaven. 

Siden hensikten med oppgaven er å vite hvordan foreldrene bruker nettforumet 

Foreldrehjelpen, er det viktig å beskrive bruk av internett innen helsefaget som verktøy i en 

habiliteringsprosess. Deretter skal jeg presentere forskning rundt selvhjelpsgrupper, hva 

definerer en selvhjelpsgruppe og hva kjennetegner den. Fokuset er å se konkret på forskjellige 

aspektre når nettbaserte selvhjelpsgrupper er ansett som en del av e-helse. E-helse handler om 

«utviklingen om økt tilgang til helserelatert informasjon og kommunikasjon via Internett» 

(Tjora og Sandaunet, 2010, s.13). Som grunnlaget til selvhjelpsgrupper, skal jeg samtidig 

presentere rammene for å presentere hva digitalt likemannsarbeid er og hvilke kanaler 

eksisterer for å samhandle på internett. Som tredje begrep i dette kapittelet, skal jeg beskrive 

mestring og forskjellige teorier som forklarer hva mestring innebærer og hvordan mestring 

opparbeides i lyset av et livsløpsperspektiv. Til slutt, skal jeg drøfte rollen til foreldrene med 
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funksjonshemmede barn og hvordan den har utviklet seg til den siste nyanse som digitale 

pasienter. 

2.1. Internett og kommunikasjon 
Internett er et verktøy som har utviklet seg i stor fart det siste tiåret. E-helse gir familiene nye 

muligheter for å finne informasjon og støtte uten tids- eller geografiske begrensninger. 

Kvalitativ forskning innen bruk av internett hos foreldre med funksjonshemmede barn 

befinner seg i et ny og spennende fase. 

Utgangspunktet for denne oppgave kommer fra en tidligere norsk studie rundt opplevelser av 

internettbruk fra foreldre med barn med en sjelden diagnose. Konklusjonen i artikkelen legges 

frem i følgende sitatet som blir grunnreferanse for denne oppgaven: 

The study points to the need for further studies on the usefulness of the internet for 

information gathering and social support for caregivers and patients in different 

situations and with various needs and preferences. (Gundersen, 2011, 93). 

Denne informasjonen støttes av det systematiske søket gjennomført i september 2013, som 

kunne vise til at tidligere forskning rundt bruk av nettbaserte selvhjelpsgrupper og foreldrene 

med funksjonshemmede barn var svært begrenset samtidig som det fortsatt er veldig nytt.  

Internett som interaksjonsmedium byr på forskjellige verktøy som kan være nyttige for 

foreldrene, avhengig av formålet for bruken. Disse tilbudene kan være enten rene 

informasjonsbaser og ulike former for støtte- og selvhjelpsgrupper, eller tjenester der folk får 

muligheten til å henvende seg til helsefaglig ekspertise (Tjora og Sandaunet, 2010, Zaidman-

Zeit og Jamieson, 2007). Det er hovedsakelig fire typer kommunikasjonsverktøy som kan 

brukes på internett hvor tilbud til helsefaglig informasjon og ekspertise kan variere fra kanal 

til kanal.  

- Epost. Epost forutsetter en viss grad av kjennskap mellom personene som utveksler 

informasjon, den er av privat art og formatet er brevform.  

- Sosiale medier. Akkurat som navnet til disse plattformene tilsier, er disse åpne medier 

på nettet som bygges opp gjennom deltagerens kommunikasjon. Her er det ingen 

forutbestemt tema, bortsett fra deltagerens egne interesser. Alle er medier hvor alle i 

samfunnet kan delta og hvor samtalene er åpne. Informasjonen som deles er presentert 

raskt og alle kan delta i kommunikasjonen. Deltagerens profiler kan være 

anonymiserte eller reelle. Eksempler på disse er Facebook, PasientlikeMe og Twitter. 
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- Nettkurs/Nettbasert utdanning. De siste årene har tilbudet om nettkurs økt dramatisk. 

Det er kurs som gjennomføres via PC/nettbrett og hvor deltagerne utveksler 

informasjon både med andre meddeltagere og fagpersoner. På nettkursene er 

informativ innholdet presentert som moduler, mens kommunikasjon blant deltagerne 

og fagpersoner kan foregå både via epost eller/og forum.   

- Nettbaserte forum. Nettbaserte forum kan være åpne, hvor tilgangen er offentlig (uten 

passord) eller lukket (tilgang med passord) hvor kun forhåndsgodkjente medlemmer 

kan ha tilgang til rommene og samtaler. I begge formene kan deltagerne velge å være 

anonyme eller skrive med full navn. I begge tilfellene er dialogene åpne til flere 

deltagere uten tidligere kjennskap til hverandre. Målet er å utveksle felles informasjon 

eller sette i gang tråder for å samle informasjon rundt et bestemt tema. Eksempler på 

åpne nettbaserte forum fines på Yahoo, organisert ut ifra diagnoser. Noen nettbaserte 

forum er organisert av fagpersoner mens andre oppstår spontant blant mennesker med 

samme interesser/behov.   

 

Det er denne siste typen kommunikasjonsverktøy, nemlig nettbaserte grupper organisert av 

likesinnede med et klart mål om å hjelpe hverandre gjennom erfaringsutveksling, som skal 

presenteres grundigere i neste steg i skissering av teoretiske rammene for oppgaven, nemlig 

digitalt likemannsarbeid. 

 

2.2. Nettbaserte selvhjelpsgrupper og digitalt likemannsarbeid 
Selvhjelpsgrupper har en terapeutisk posisjon innen individuelt orienterte tilnærminger innen 

empowerment. Begrepet empowerment «knyttes til individer og grupper som er eller har vært 

i avmaktssituasjon og hvordan de kan komme ut av avmakten» (Askheim, 2012, s.11). Målet 

av selvhjelpsgruppene «er å styrke den enkeltes evne og mulighet til å delta i sin egen 

endringsprosess og få ny styrke og kraft til å håndtere hverdagen ved hjelp av gruppene». 

(Askheim, 2012, s.57). En selvhjelpsgruppe er et møtested for endringsarbeid i et fellesskap 

basert på gjensidighet, tillit og respekt der en gjør bruk av selvhjelpsprosesser. Deltagerne 

bringer med seg kunnskap om eget problem inn i gruppen i kraft av egne erfaringer. Denne 

overføringen av personlige erfaringer om egen situasjon er grunnlaget til likemannsarbeid. I 

denne oppgaven introduseres begrepet «digitalt likemannsarbeid». Digitalt likemannsarbeid er 
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prosessen i en nettbasert selvhjelpsgruppe hvor deltakerne støtter hverandre ved å dele sine 

personlige erfaringer og emosjoner. En selvhjelpsgruppe, også når den er nettbasert, har som 

målsetting «å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet hos den enkelte gjennom 

samspillet som oppstår mellom deltagerne» (http://www.selvhjelpsforum.no, lest 25.10.2013).  

Empiriske undersøkelser tyder på at selvhjelpsgrupper styrker deltakere gjennom gruppen. 

Deltakerne opplever at erfaringsutvekslingen bidrar til opplevelse av felleskap i gruppen, som 

kan gi dem emosjonell energi og som motiverer dem til å støtte hverandre. Samtidig kan 

erfaringsutvekslingen føre deltakerne til utvikling av egne egenskaper, noe som kunne skape 

selvinnsikt og refleksjon rundt egne prosesser (Hedlund og Landstad, 2011, s.23-24). Med 

internett blir disse selvhjelpsgrupper satt i et nytt perspektiv hvor pasientene eller pårørende 

danner egne nettverk basert på digitalt likemannsarbeid og kollektiv kunnskapsbygging ved å 

gi og få støtte, være sosial og dele erfaringer (Tjora og Sandaunet, 2010; Finn, 1999). Det 

varierer om disse gruppene velger å involvere helsefaglig ekspertise eller ikke. Nettbaserte 

selvhjelpsgrupper kan bidra til å tette noen hull i helseomsorgen som totalt sett kan gjøre den 

mer helhetlig, samtidig som de ikke bidrar til brudd med etablerte helsetilbud, men heller får 

betydning innenfor disse rammene. (Sandaunet, 2008). 

Videre, presenterer Finn (1999, s.221-222, min oversettelse) potensielle fordeler og ulemper 

av nettbaserte selvhjelpsgrupper som tilbyr hjelp og støtte. Som fordeler presenteres følgende: 

1. Eliminering av grenser tilknyttet tid og geografisk sted 

2. Større grad av anonymitet enn ansikt-til-ansikt selvhjelpsgrupper, vanligvis ved bruk 

av pseudonymer 

3. For mennesker som har helt eller delvis manglende muntlige ferdigheter, kan 

nettbaserte selvhjelpsgrupper gi dem mulighet til å tilpasse deres dialoger til eget 

tempo 

4. Antall medlemmer i en gruppe kan fremme en fellesskapsfølelse som minsker 

ensomhet 

5. Nettbaserte selvhjelpsgrupper kan tilby læringsmulighet for nye medlemmer, 

pårørende, venner, bekjente og fagpersoner 

Fellestrekkene av fordelene i bruk av nettbaserte selvhjelpsgrupper er bedre 

handlingskompetanse gjennom styrking av deltakelse med tilpasset tilrettelegging, større 

http://www.selvhjelpsforum.no/
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åpenhet for å kunne delta i samtaler som omfavner sensitive temaer og stor grad av 

fleksibilitet for deltakelse i en gruppe. 

Samtidig, presenterer Finns studie (1999, s.222, min oversettelse) også ulemper ved bruk av 

nettbaserte selvhjelpsgrupper. Disse lyder som følgende: 

1. Ukjent omfang av medlemmer kan bli utsatt for negative, aggressive eller fiendtlige 

møter med andre i gruppen 

2. Mulighet for feilinformasjon under samtaler 

3. Internettbruk kan være avhengighetsskapende og kan muligens ta tid fra andre 

personlig måter av sosial omgang 

4. Nettbaserte ressurser er fokusert på mennesker som har gode digitale ferdigheter, som 

konsekvens kan ressurssvake, uskolerte, eldre eller andre marginaliserte grupper bli 

marginalisert av nettbaserte løsninger 

Tidligere forskning innen nettbaserte selvhjelpsgrupper har hovedsakelig blitt gjennomført de 

siste tiårene, hvor bare en liten del fokuserer på studier av forskjellige effekter av nettbasert 

forum for foreldre med barn som har forskjellige diagnoser. Baum (2004), Binford Hopf m.fl.  

(2010), Janvier m. fl. (2012) og Oprescu m.fl. (2012) drøfter resultatene av nettbaserte forum 

som verktøy for å støtte foreldrene. Disse fire studiene bygger på forskjellige pasientgrupper 

og forskningsmetoder, men har til felles at det var studier rettet mot innhenting av erfaringer 

fra foreldre med bruk av nettbaserte selvhjelpsgrupper. Baum (2004) undersøkte når, hvorfor 

og hvordan nettbaserte selvhjelpsgrupper kan brukes av foreldrene med funksjonshemmede 

barn. Mens Binford Hopf (2010) undersøkte bruk av en selvhjelpsgruppe med fagperson som 

en del av en familiebasert-intervensjon for familier med ungdommer med spiseforstyrrelser, 

var målgruppen til Janvier m.fl. (2012) og Oprescu (2012) henholdsvis foreldrene med barn 

med trisomi 13-18 og foreldrene med barn med klumpfot. Når det gjelder metode, brukte 

Baum (2004) en elektronisk skjema for å samle informasjon av 114 foreldrene som deltok i 

forskjellige nettbaserte selvhjelpsgrupper. Binford Hopf (2010) fire standariserte 

spørreskjema etter å ha avsluttet chat-samtaler for tretten foreldre. Chat-samtaler foregikk 

med fagperson som allerede deltok i en familiebasert intervensjon mot spiseforstyrrelser hos 

ungdommer. Janvier (2012) forsket gjennom en kohort studie ved å samle informasjon 

gjennom en elektronisk spørreskjema til 332 foreldrene som hadde deltatt i en eller flere av 18 

nettbaserte selvhjelpsgruppe for foreldre med barn med trisomi 13-18. Til slutt, Oprescu m. fl. 
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(2012) foretok en innholdsanalyse av tråder postet i en Yahoo-gruppe for foreldrene med barn 

med klumpfot. Fellestrekkene i resultatene av alle fire studiene er at foreldrene opplevde høy 

deltagelse i nettforumene i form av stor antall aktive deltakere, de fleste følte at forumene 

hjalp å mestre deres situasjon hjemme samt at de oppdaget nye positive alternativer til sine 

utfordringer ved å få informasjon fra andre foreldrene i lignende situasjon. Alle følte at 

nettforumene var effektive kanaler for å søke og finne informasjon for å kunne håndtere 

usikkerheten rundt egen situasjon. Spesielt nyttig og enkelt er at foreldrene kunne sitte 

hjemme for å utveksle erfaringer med andre. Som utfordringer som også gjenspeiles i andre 

studier, påpeker Baum (2004) potensielle farer ved bruk av et nettbasert forum som inkluderer 

dårlig informasjonskvalitet, forskjellige behov hos foreldrene avhengig av barnets utvikling 

og press til adoptere gruppens tankegang. Bindorf (2010) påpekte at foreldrene mente at 

mangel på ansikt-til-ansikt kommunikasjon kan føre til misforståelser og at de ønsker mer 

homogenitet blant deltakerne i chattene i henhold til barnets alder. Dessuten mente foreldrene 

at for mange deltakere i en chat gjorde dialogene vanskeligere og tyngre å gjennomføre. I 

Janvier (2012) sin studie ble det funnet at foreldrenes opplevelser av å leve med et barn med 

trisomi 13-18 og avgjørelser man tar som familie stemte ikke overens med opplevelse om 

samme tema for både fagpersoner og tidligere forskning. Avslutningsvis, presenterte Oprescu 

(2012) at begrensningen med sin studie var at det ikke var enkelt å overføre resultater siden 

målgruppen var veldig konkret I tillegg var det vanskelig å måle deltakelse av foreldrene når 

man kun kan lese de som er aktive, det vil si, de som skriver innlegg, men det fås ingen 

direkte tilbakemeldinger av foreldrene som kun leser på selvhjelpsgrupper. 

 «Foreldrehjelpen» fyller kravene til å bli satt i kategorien som selvhjelpsgruppe siden 

målsettingen beskrevet i Selvhjelpsforum.no sin hjemmeside er «å fremme innsikt, 

mestringsevne og bedre livskvalitet hos den enkelte gjennom samspillet som oppstår mellom 

deltagerne» gjenspeiles i dette nettforumet som oppsto i april 2005 som en spontan 

foreldredrevet gruppe med noen klare mål 

Når man venter på en diagnose på sitt barn, har fått en diagnose, eller er i prosessen, og 

man lurer på om noe er annerledes med sitt barn, trenger man noen rundt seg. Det er 

alltid godt å kunne ha andre foreldre som har vært gjennom det samme, og som forstår 

hvordan man har det. Gode tips, trøst eller rett og slett bare en klem og et vennlig ord 

kan gjøre mye i hverdagen. (http://foreldrehjelpen.com, lest 15.04.2014). 

Forums målet bekrefter tidligere forskningsinteresse for Internett som sosialt medium (Tjora, 

2004, Munn-Giddings og McVicar, 2006) hvor det beskrives «hvordan selvhjelpsgrupper ut 

over å være kilder til informasjon kan skape emosjonell støtte». (Tjora og Sandaunet, 2010, s. 

http://foreldrehjelpen.com/
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33). Siden litteraturen viser at selvhjelpsgrupper bidrar til at deltakerne får økt 

mestringsfølelse, skal jeg fordype dette begrepet og dens rolle i en nettbasert 

selvhjelpsgruppe. 

 

2.3. Mestring 
I tidligere forskning om mestring hos foreldre med funksjonshemmede barn, beskrives 

mestring som en prosess som skjer både gjennom en kognitiv og en handlende 

kraftanstrengelse (Lundeby, 2008).  Begrepet å mestre settes her i konteksten av hvordan 

foreldrene reagerer når forventningen til å få et friskt barn blir ikke oppfylt. Når det gjelder å 

vite hva som bidrar til god mestring i familiene, pekes både på omgivelsenes betydning, 

materielle og sosiale ressurser i familien og på foreldrenes tidligere erfaringer (Weyde, 2009 

og Gundersen, 2012).   

Et historisk perspektiv viser utvikling i litteraturen hvor den opprinnelige tilnærming til 

foreldre med funksjonshemmede barn hadde stor fokus på negative reaksjoner og vedvarende 

sorg da barnet fikk diagnosen til nyere forskning hvor det antydes at foreldrene reagerer 

forskjellig ved diagnoses avklaring med reaksjoner som går fra sorg til sjokk. Men hva 

innebærer å mestre?  

Som Romsland (2012) påpeker er mestring et sentral begrep i rehabiliteringsfeltet.  For å 

definere mestring, har jeg valgt følgende definisjon  

Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og 

følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg 

den nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og 

det du selv kan være med på å endre. (Vifladt og Hopen, 2004, s. 61). 

Definisjonen har fellestrekk med Antonovskys (1979, 1987) beskrivelse av mestring som 

forstås som opplevelse av sammenheng i tilværelsen og kan defineres ut i fra hvor stor grad 

virkeligheten er forutsigbar, håndterbar og meningsfull. Samtidig, er forståelsen av mestring 

en «meningskonstruksjon som noe som foregår ved at vi som individer aktivt fortolker og 

refortolker interaksjonserfaringer» ifølge Gundersen (2012, s.27). Det vil si at jo bedre 

forberedt og sterkere foreldrene føler seg, jo bedre samhandling, hverdagsopplevelser og 

livskvalitet generelt kan oppleves i kjernefamilien.  

Disse beskrivelsene av mestring er i samsvar med at foreldrene med funksjonshemmede barn 

kan utvikle mestringsferdigheter til å møte utfordringene gjennom hele barnets liv. Disse 



18 

 

mestringsferdighetene settes dermed i et livsløpsperspektiv (Priestley, 2003), hvor foreldrene 

kan utvikle sine egne metoder for å kunne håndtere både hverdagen og de mulige endringer i 

overgangssituasjoner sammen med barna. For å gjenskape mening eller «sense of coherence» 

(Antonovsky, 1979) igjen etter en livskrise settes det i gang en prosess av mestring. Mestring 

sees ikke som en lineær bevegelse, men som en dynamisk prosess som inneholder både 

kognitive, affektive og atferdsmessige prosesser (Eide og Eide, 2007) i en lokalt kontekst. 

Grace Romsland (2012, s.164), integrerte dette inn i definisjonen av mestring:  

Mestring vil alltid være avhengig av den sosiale og kulturelle konteksten den skjer 

innenfor, altså hva slags samfunnsmessige forhold som virker på personens muligheter, 

og hvilke verdier som gir menings til personens liv. (Romsland, 2012, 164) 

Funksjonshemming innebærer langvarige fysiske og/eller psykiske symptomer, som kan 

innebære begrenset deltakelse i hverdagslige aktiviteter, aktiviteter som kan ha betydning for 

personens opplevelse av livskvalitet (Fagermoen og Lerdal, 2011, s.17). Dette leder tilbake til 

punktet av å drøfte mestring i et livsløpsperspektiv.  

Mestring i et livsløpsperspektiv har blitt hovedsakelig studert siden 90-tallet, da Corbin og 

Strauss (1991) presenterte begrepet Illness trajectory eller sykdomsforløp. De mener at 

sykdomsforløpet kan variere gjennom livet, og det kan være påvirket av følgende forhold1  

 Hvor mye sykdommens symptomer og behandling griper inn i personens liv  

 Personens motivasjon og ressurser 

 Forhold i den sykes omgivelser, for eksempel sosial støtte, nettverk, tilgjengelige 

helsetjenester 

 Rammefaktorer som helsepolitikk og tilbud til kroniske syke 

Mestring sett i et livsløpsperspektiv er nøyere forklart gjennom Banduras teori om 

mestringsforventninger (1997). Mestringsforventninger er oversettelsen av Lerdal og 

Fagermoen (2011) til begrepet selv-efficacy fra Bandura (1997) og studien holder til denne 

norsk oversettelsen. Mestringsforventningene har flere faktorer som påvirker dem, disse 

faktorene er 1. kunnskaper og ferdigheter, 2. tidligere erfaringer med å lykkes og tro på at 

disse kan gjelde i en nåværende situasjon, 3. et ønskemål, 4. handlingens vanskegrad og 5. 

hvor stor innsats som må til for å nå målet.  

                                                           
1 Fagermoen og Lerdal, 2011, s.24 
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Videre beskriver Bandura (1997, s.6) hvordan disse prestasjoner må sees i et samspill mellom 

tre forhold: 1. Indre personlige forhold som biologiske, kognitive og affektive faktorer, 2. 

Personens atferd overfor konkrete situasjoner og 3. Ytre miljø som hjem, skole, arbeidsplass 

og vennekretsen. 

Videre drøftet Bandura (1997, kapittel 3) fire kilder som bidrar til å utvikle og styrke 

mestringsforventninger i sykdomsforløpet. 

Banduras teori om mestringsforventninger 

I følge Bandura (1997) informasjon vi mottar blir innarbeidet kun gjennom kognitiv 

prosessering av dens effektivitet i tillegg til refleksjon (Bandura, 97, s. 79, min oversettelse). 

Det å innarbeide informasjon om våre egne kapasiteter for å mestre en situasjon omhandler to 

funksjoner. Den ene, når vi ser informasjonen ut ifra våre egee erfaring om hva vi klarer og 

ikke klarer å gjøre. Vi lager vår egen organisering og forholder oss til det for å innarbeide nye 

strategier. Den andre funksjonen er kombinasjonen av regler vi har brukt for å integrere 

mestring fra forskjellige kilder som har påvirket våre strategier.  

Det er denne andre funksjonen hvor kildene for mestringsforventningene skal forklares 

nærmere, hvor den første kilden er egne tidligere erfaringer av mestring, den andre kilden er 

andres mestring, den tredje er å få bekreftelse for at en mestrer/kan mestre og den siste er å 

styrke fysiologisk og emosjonell tilstand. 

Den første kilden er egne tidligere erfaringer av mestring. Bandura mener at denne første 

kilden er den som har størst påvirkningskraft i våre mestringsforventninger fordi våre egne 

erfaringer gir oss «reelle bevis på hva en kan utføre for å kunne mestre» (Bandura, 97, s.80, 

min oversettelse). Egne erfaringer gir oss sterkere mestringsforventninger som også innebærer 

større overføringsverdien senere, dette er slik fordi «egne erfaringer involverer anskaffelse av 

kognitive, atferds- og selvregulerende strategier for å skape og gjennomføre effektive 

handlinger for å mestre livsendringer» (Bandura, 97, s.80, min oversettelse).  

For å kunne øke mestringsstrategier ut ifra egne tidligere erfaringer bruker mennesker 

kunnskapen vi har om oss selv og våre omgivelser, det vil si, våre egne erfaringer kommer fra 

utveksling som vi organiserer og gir strukturer på for å kunne utvikle vår eget system av 

strategier. Mestringsforventningene blir sett både som produkt og som årsak til skapning av 

nye erfaringer, det vil si, de oppgir kontinuitet til vår eget selvbilde (Bandura, 97, s. 82). Når 

mennesker utvikler et sterkt selvbilde gjennom positive forsøk, utfordringer kan ikke bremse 

mestringsforventningene ved senere anledninger. Samtidig er vi avhengig av våre egne 
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analyser om hvor vanskelig eller enkelt en viss situasjon kan være for oss og hvor stor innsats 

er vi villige til å gjøre for å kunne gjennomføre en ny aktivitet. Til slutt, en del av å 

opparbeide våre egne mestringsstrategier kommer fra en selektiv selvevaluering fra våre egne 

erfaringer, hvor Bandura mener at selv om det er forskjellige faktorer som kan spille i denne 

evalueringen, pleier vi å huske erfaringene vi klarte å gjennomføre med et positiv resultat. 

(Ibid). 

Den andre kilden til mestringsforventningene er andres mestring. Mennesker kan 

sammenligne deres evner til å overkomme nye eller vanskelige situasjoner med andres. I 

denne kilden som brukes til læring av mestring, oppgis det to måter å sammenligne oss med 

andres mestring. Vi kan gjøre det ved å bruke normative oversikter over andres mestring, 

dette er brukt for eksempel i eksamenssituasjoner hvor forskjellige karakterer sammenlignes 

til en standarisert norm. Men denne måten å sammenligne oss på i dagliglivet er ved å 

sammenligne oss selv til mennesker som befinner seg i en lignende situasjon. Det er denne 

typen fokus på andres mestring som skal brukes i denne oppgaven. Dette fordi innen 

nettbaserte selvhjelpsgrupper er grunnlaget for likemannsarbeid og en forutsetning for at 

deltakerne i gruppen har felles erfaringer og livssituasjoner i bakgrunnen.  

Den tredje kilden til mestringsforventninger er å få bekreftelse og anerkjennelse at en mestrer 

eller kan mestre. Denne kilden virker ved å styrke andre menneskers tro på seg selv og deres 

mestringsstrategier. Det er lettere å beholde mestringsforventningene hvis andre mennesker 

som er viktige for oss uttrykker sin tro i at vi skal klare å gå gjennom en selvopplevd 

vanskelig situasjon (Bandura, 97, s. 101). Denne kilden gir ikke varige endringer i 

mestringsforventninger hos en person men kan bidra i å trigge selvsikkerhet for å kunne 

igangsette en prosess. Tilbakemeldinger fra mennesker i lignende situasjoner «kan rette opp 

oppmerksomheten mot realistiske mål» (Bandura, 97, s.106) og mot tidligere situasjoner hvor 

personen har klart å løse en vanskelig situasjon.  

Den fjerde kilden til mestringsforventninger er å styrke fysiologisk og emosjonell tilstand. For 

å kunne vurdere egne evner til å løse en situasjon, mener Bandura at mennesker baserer seg på 

somatisk informasjon formidlet gjennom fysiologisk og emosjonell tilstand. For eksempel, vi 

forstår uro fordi vi svetter, ved stress noen kan miste matlysten og andre har vansker med å 

sove hvis de er bekymrede. I mange tilfeller tolker mennesker stressorer, fatigue og smerter 

som indikatorer på svak helse. Det samme er tilfelle som lav stemning og nedsatt humør som 

kan påvirke menneskes evne til å vurdere egen mestring. Derfor er det eneste som kan bidra 
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til økte mestringsforventninger forbedret fysisk tilstand, minske stressfaktorer og negative 

emosjoner i tillegg til å korrigere feiltolkninger av kroppens signaler (Bandura, 97, s.106.). 

Avslutningsvis er det nødvendig å påpeke at disse kildene påvirker mennesker individuelt. For 

noen har det stor påvirkningskraft å få tilbakemelding fra omgivelsene om at en mestrer, mens 

hos andre vektlegges i større grad å bli styrket emosjonell for å kunne føle at en mestrer. 

Siden det er foreldrene som blir ansvarlige for å håndtere endringer ut ifra barnets tilstand og 

det er hovedsakelig de som bearbeider mestringsforventninger som deltakere i forumet, er 

viktig å presentere hvem er disse foreldrene som bruker et nettbasert selvhjelpsgruppe. 

 

2.4. Foreldre med funksjonshemmede barn 
Å være foreldre er en givende men samtidig krevende jobb. Ingen er helt forberedt på den nye 

rollen og det krever tid og tålmodighet å sette seg inn i den. Samtidig blir man kjent med et 

helt nytt menneske, og foreldre skaper en del forventninger rundt det nye individet. Hver 

enkelt familie er i tillegg en del av et større nettverk som hører til et bestemt samfunn med 

kulturelle, politiske og økonomiske interrelasjoner (Priestley, 2003). 

Men i noen tilfeller er foreldreskapet en del mer krevende. Ansvaret og gleden blir truet av 

sykdommer og uvisshet. Vanligvis er vi mentalt forberedt på den rolleendringen som inngår i 

det å bli foreldre, men for mange foreldre er situasjonen i tillegg uforutsigbar og helt ukjent.  

Både Priestley (2003), Eide & Eide (2007) og Bury (1997) peker på at alle mennesker som 

blir direkte eller indirekte rammet av sykdom eller en biografiske brudd (disruption) leter 

etter måter for å kunne forsikre kontinuiteten i livet. Dette gjør at mange søker å etablere 

sammenheng med de fungerende punkter fra sitt tidligere liv i den nye fasen. Dette er hva 

foreldrene med funksjonshemmede barn opplever for eksempel når barnet deres får en 

diagnose: en biografisk brudd eller traumatisk krise. En bekreftelse med en konkret diagnose 

de skal forholde seg til i hverdagen og ovenfor hjelpeapparatet. Selv om diagnosen settes på 

barnet, er dette en hendelse som påvirker hele familien og foreldrene må oppleve at livet går 

videre etter at de har fått bekreftet sine mulige mistanker rundt barnets tilstand. Bury (1997) 

bekrefter at biografiske brudd forårsaker kroppslige endringer hos en person (i dette tilfelle 

barnet), men har også konsekvenser overfor barnets livssituasjon og omgivelser. Dette ved å 

understreke at «kroppens endringer og symptombildet medfører samtidig en endring i 
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menneskets livssituasjon og det sosiale forhold» (Bury, 1997, s.124, min oversettelse). Dette 

beskriver hvordan endringer i barnets tilstand påvirker hele familien.  

Videre, mener Bury (1997, s. 125) at biografiske brudd kan bli formildet på minst to måter. 

Den ene måten er å prøve å bygge opp et fornuftig forklaringsnivå for sykdommen. Dette 

innebærer å kunne forstå hva sykdommen innebærer, hva er dens forløp samt, i noen tilfeller, 

å kunne finne en forklaring på hvorfor en selv har blitt rammet av en bestemt sykdom og dens 

konsekvenser i hverdagslivet. Den andre måten mennesker kan formilde et biografisk brudd 

ifølge Bury (Ibid) er å etablere sykdommens rettmessighet i individets liv. Dette betyr at det 

gjøres forsøk til å kunne etablere en ny plass for sykdommen i hverdagen og i de sosiale 

omgivelsene til personen som er blitt rammet av sykdom. For å kunne overvinne biografiske 

brudd mange personer med funksjonshemming opplever i løpet av livet sitt, utvikler de 

mestringsstrategier som «setter fokus både på det kognitive så vel som på emosjonelle 

mekanismer» (Bury, 1997, s.130, min oversettelse). I oppgaven er fokuset 

mestringsforvetninger foreldrene utvikler gjennom barnets liv, noe Bury (Ibid) påpeker ved å 

fremheve at familiens og andre nærståendes rolle bør tas i betraktning i helsetjenestene. 

Når det gjelder å konkretisere hva et biografisk brudd er og hvordan dette påvirker hele 

familien, ble dette presentert som syv problemområder av Strauss m.fl. (1984). Disse 

problemområdene «krever læring og tilpasning for å kunne takles av personen selv og for 

hans nærmeste. Disse problemområdene blir et felles anliggende for den syke barnet og 

nærstående relasjoner» (Fagermoen og Lerdal, 2011, s. 24). 

Problemområdene er 

1. Å forebygge en medisinsk krise og å vite hvordan en skal håndtere situasjonen om 

en slik krise oppstår 

2. Å kontrollere symptomer 

3. Å gjennomføre behandlingsregimer og hanskes med problemer som følge av dette 

4. Å forebygge eller leve med sosial isolasjon forårsaket av mindre kontakt med 

andre  

5. Å tilpasse seg endringer og sykdomsutviklingen 

6. Å prøve å normalisere både livsstil og samvær med andre  
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7. Å hanske med andre følger av sykdommen og dens behandling, for eksempel egne 

psykologiske reaksjoner, forhold til familie, venner og deres reaksjoner, 

økonomiske forhold som behandling, medisiner og tapt inntekt 

Siden oppgaven fokuserer på familier med funksjonshemmede barn, er det hovedsakelig 

foreldrene som håndterer disse problemområdene i hverdagen. Derfor er det viktig å 

understreke at foreldrene med funksjonshemmede barn kan utvikle mestringsferdigheter til å 

møte utfordringene gjennom hele barnets liv, spesielt overganger mellom livsfaser, øvrige 

diagnoser eller tilstandsforverring, for å nevne noen av situasjonene som regnes som 

problemområdene som brudd i større eller mindre grad gjennom hele livet. Disse 

mestringsferdighetene settes dermed i et livsløpsperspektiv, (Priestley, 2003), hvor foreldrene 

utvikler sine egne metoder for å kunne håndtere både hverdagen og de mulige endringer i 

gjennom livet sammen med barna. En analyse presentert i NOU (2011, s.9), har kommet til 

denne konklusjonen:  

Det er svært få tiltak som er rettet mot pårørende for å sikre at de gir forsvarlig omsorg, 

vet hvordan de kan forebygge skader og unngå passiviserende omsorg. Målet med 

omsorgen må være å bidra til at brukeren eller barnet oppnår størst mulig grad av 

livskvalitet, selvstendighet og mestring ut i fra sine forutsetninger. For å oppnå dette må 

pårørende få opplæring og veiledning. Det er også viktig for deres egen helse at de får 

tilbud om forebyggende helsetiltak (friskvern). (NOU, 2011, 9). 

Det viser seg at det finnes få tiltak rettet mot opplæring og veiledning til pårørende for at 

omsorgen som de utfører oppnår mest mulig grad av livskvalitet, selvstendighet og mestring. 

Hva kan foreldrene bruke som verktøy for å oppnå dette målet i hverdagen? 

I mange tilfeller bruker foreldrene internett som en uformell kilde til opplæring og veiledning 

rundt barnets tilstand og i samarbeid med støtteapparatet ved å bruke forskjellige verktøy 

beskrevet i kapittel 2 Internett og kommunikasjon. Dette forårsaker samtidig at foreldrene 

inntar en ny rolle. Med innpass av bruk av e-helse i vår hverdag, blir rollen til foreldrene 

utvidet med en annen side, nemlig det å være en digital pasient. Det finnes fortsatt lite 

forskning på pasienttyper som framtrer gjennom bruk av IKT i e-helsen. Tjora (2004) lanserte 

en vitenskapelig refleksjon rundt temaet, og han beskrev fire forskjellige typer pasienter som 

framtrer når ulike former for IKT tas i bruk. En pasient kan passe i forskjellige typer samtidig. 

Ut i fra hans beskrivelser kan foreldrene med funksjonshemmede barn som brukere av 

nettbaserte selvhjelpsgrupper bli ansett som enten den «digitalt oppkoplet pasient» eller 

«digitalt dannet pasient». Den første type pasienten «oppfatter seg selv som koplet opp til 

helserelaterte tjenester via IKT» (Tjora, 2004, s. 26) mens den andre «ser sin egen 
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helserelaterte meningsproduksjon i forhold til kunnskapsområder innenfor medisin, i tillegg til 

å være kompetent til å kommunisere ved hjelp av IKT» (Ibid), dette fordi denne type pasient 

er bruker av helserelatert informasjon på Internett «som klarer på en reflektert måte å vurdere 

informasjon og handle på bakgrunn av egne vurderinger.» (Tjora, 2004, s. 27).  Digitalt 

dannede pasienter har en utvikling som kan forklares ut ifra et samfunnsvitenskapelig 

perspektiv, hvor involvering gir myndiggjøring, en faktor som viser at det har skjedd en 

empowermentsprosess hos pasienter og pårørende.  

 

I dette kapitelet er de teoretiske rammene for oppgaven presentert. Jeg har diskutert 

kjennetegn ved internett som kommunikasjonsarena og hva slags kommunikasjonsverktøy et 

nettbasert forum er. Deretter har jeg presentert hovedtrekk i hva en selvhjelpsgruppe er for å 

kunne nærmet meg temaet digitalt likemannsarbeid. Litteratur om disse to temaene er i 

startfase, og mitt fokus har vært å finne beskrivelser og vurderinger av nettbaserte 

selvhjelpsgrupper og hvordan deltakere opplever å bidra i digitalt likemannsarbeid. Deretter 

er det beskrevet hva mestring er og hvordan mestring må sees i et livsløpsperspektiv. Til slutt 

er det presentert forskning som er blitt gjort om foreldre med funksjonshemmede barn som får 

en rolle som digitale pasienter ved å delta i et nettbasert selvhjelpsforum. 
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3. METODE 
I dette kapittelet skal jeg drøfte og begrunne oppgavens metode, samt å gi en beskrivelse av 

utvalget og inklusjonskriterier som grunnlag for forskning om en nettbasert selvhjelpsgruppe. 

Videre drøfter jeg troverdighet i studien som spiller sammen med forskningsetiske 

utfordringer av oppgaven. Avslutningsvis diskuterer jeg mine refleksjoner om metoden, for å 

kunne presentere metodens sterke og svake sider. 

3.1. Utvalg 
Oppgavens datagrunnlag er utvalgte samtaler i rommet «Foreldrepraten» i nettforumet 

Foreldrehjelpen.com som ble dannet i april 2005 av Merete Bergan, en mor med et 

funksjonshemmet barn. Forumet er frivillig drevet av foreldre som har barn med ulike 

diagnoser.  I september 2013 hadde forumet 520 medlemmer som hadde tilgang med passord 

og et selvvalgt brukernavn for å anonymisere brukere.  

Forumet har forskjellige rom (Se vedlegg 1), hvor trådene i rommet «Foreldrepraten» ble 

valgt ut for å analysere data. En tråd er en dialog som foregår skriftlig på et nettbasert forum, 

hvor en deltaker sender en oppstartende melding som kan bli besvart av en eller flere andre 

deltagere i nettforumet. 

Grunnen til at datanalysen skal begrenses til rommet Foreldrepraten er at det er her dialogene 

mellom foreldrene foregår i størst grad og hvor det skal være relevant grunnlag for å kunne 

belyse forskningsspørsmålene. Utvalget i oppgaven består dermed av alle tråder som er 

publisert i «Foreldrepraten» fra januar 2012 til desember 2013.. I den tidsperioden var 2000 

tråder publisert siden 2005 og det var 12808 innlegg. Innlegg i disse trådene telles som 

svarene fra forskjellige brukere som svarer til oppstartende meldingen og slik danner de 

dialogene. 

3.2. Inklusjonskriterier 
For å kunne få material til analysen, valgte jeg å skrive ut alle de samtaler som startet og ble 

avsluttet i løpet av 2012 og 2013. Dette betyr at både oppstartende meldingen og siste svar i 

tråden ble postet i dette tidsrommet. Det var hensiktsmessig å inkludere alt fordi et nettbasert 

forum ikke gir noen tidsbegrensninger for bruk og besvarelser av oppstartende meldinger, og 

det var nødvendig å begrense datamaterialet. 
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Siden forskningsspørsmålene fokuserer hovedsakelig på innhold i tekstene i forumet, ble det 

også valgt å ha med trådene uavhengig om det var null eller flere svar til den opprinnelige 

meldingen. 

3.3. Datainnsamling 
Innsamling av data ble gjort på tre forskjellige tidspunkter, 18/11/13, 27/11/13 og 18/04/14. 

De første to tidspunkter for å kunne få oversikt over antall meldinger som hadde blitt skrevet i 

2013 samtidig som det var nødvendig å bestemme inklusjons- og eksklusjonskriterier 

underveis. Det ble da ansett som hensiktsmessig i begynnelsen av 2014 å samle inn 

meldinger, også disse fra 2012, med tanke på metthet i datamengden og for å kunne øke 

troverdigheten i studien. Datainnsamlingen omfatter tilsammen 375 tråder for 2012 og 2013. 

For 2012 var det 264 tråder eller dialoger mens det foreligger 111 tråder i løpet av 2013.  

Inni forumet er det også mulighet til å sende private meldinger i form av elektronisk epost 

mellom deltakerne. Denne type kommunikasjon er av privat art mellom deltakerne og 

forskeren hadde ikke tilgang til disse. 

3.3.1. Besvarelse av meldinger på forumet 

Det er interessant for denne oppgaven å ha et overblikk på hvordan trådene ser ut på 

Foreldrepraten i 2012 og 2013. Siden målet med forumet er å skape nettverk og dialog 

mellom foreldrene, valgte jeg å kategorisere trådene ut ifra antall svar. Resultatene var fordelt 

slik: 

- Tråd med null svar til opprinnelig melding: 27  

- Tråd som ber om svar gjennom nettforumets eposttjeneste (privat melding): 1 

- Tråder med ett svar til opprinnelig melding: 34 

- Tråder med mer enn ett svar: 313 

 

 

 

 

 



27 

 

Som viser i figur 3.1. disse resultatene viser at det er hovedsakelig stor vekt på dialog-form på 

Foreldrepraten. 

Figur 3.1. Prosent av besvarelser i Foreldrepraten (2012-2013) 

 

3.4. Analyseprosessen 
Oppgaven er skrevet som en kvalitativ studie med innholdsanalyse som metode. Metoden er 

egnet til å kunne besvare oppgavens forskningsspørsmål, fordi formålet er å vite hvordan 

foreldrene med funksjonshemmede barn uttrykker sine erfaringer ved å bruke et nettbasert 

forum for å utveksle erfaringer, bygge opp kunnskapen sin og kunne mestre hverdagen sin 

gjennom digital likemannsarbeid. I innholdsanalysen er det manifeste innhold som refererer 

til selve innholdet i teksten og det latente innhold referer til relasjonene mellom deltakerne i 

forumet. 

Innholdsanalyse er en systematisk gjennomgang for å redusere og beskrive meningen av 

oppgavens material (Brekke, 2006; Lundman og Graneheim, 2012; Schreier, 2012). Fokuset i 

denne oppgaven er å dokumentere hvordan foreldrene bruker et nettbasert forum, og om 

denne deltagelsen bidrar til å opparbeide mestringsstrategier. Kunnskap er aldri et nøytralt 

fenomen og gjennom å lese teksten som helhet og som enkelte meldinger kan analysen 

forankres i foreldrenes erfaringer og deres utvekslinger med andre i en nettbasert 

selvhjelpsgruppe. Utgangspunktet er foreldrenes egen kunnskap og refleksjon rundt egen 

situasjon, hvilke erfaringer de har gjort seg for å mestre hverdagen og hvilke ressurser de har 

som blir delt med andre i lignende situasjon. Ut ifra alle muligheter for å analysere data, 

valgte jeg dermed innholdsanalyse av to grunner. Den ene, fordi kommunikasjon foregår 

86 %
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skriftlig på nettet i form av nettbaserte meldinger og det blir store mengder tekst. Den andre, 

fordi denne metoden kan gi svar som kan tolke dialogene i forumet, som kan gi oss en ide om 

hvordan vi kan bruke internettverktøy framover for å kunne bidra til en bedre hverdag for 

foreldrene med funksjonshemmede barn. 

Kategorisering ble gjort gjennom analyse av manifest innhold av forskningsspørsmål 1 og 2 

for å kunne gi en beskrivelse av den synlige siden av en tekst. I oppgavens tilfelle er det viktig 

å redegjøre for hvordan tekstanalyse er gjennomført med utgangspunkt i skriftlige nettbaserte 

dialoger. For å besvare forskningsspørsmål 3 var det nødvendig å gjennomføre en analyse av 

det latente innholdet av tekstene, som går på å forstå selve innholdet av teksten og innebærer 

en tolkning av betydning av teksten. (Graneheim og Lundman, 2003; Schreier, 2012). 

Denne tydelige delingen, som var starten på analyseprosessen, var preget av to tilnærminger, 

fortetting og utvidelse. Fortetting som er en systematisk kondensering av meldingene og av 

den opprinnelige teksten for å kunne utvikle felles kategorier (se vedlegg 3). Kategoriene 

bidrar til å organisere tekstens innhold og tolkning av denne for samtidig besvare oppgavens 

spørsmål. Utvidelsen innebærer utviklingen av koderammene for å kunne tolke og presentere 

oppgavenes funn (Se vedlegg 2). Selve analyseprosessen ble loggført i en bok hvor jeg kunne 

skrive hver steg jeg foretok for å analysere data, både som eget redskap til kontroll og med 

hensyn til sikring av troverdigheten i studien. Dette hjalp til å holde fokuset mot 

forskningsspørsmålene samtidig som det tydeliggjorde min egen kunnskap om meldingenes 

innhold. Trådene ble tatt ut i tre omganger fordi det var viktig å være bevisst på mettheten i 

dataen så det kunne være tilstrekkelig med informasjon. For øvrig var det uunngåelig å 

begynne å lage egne hovedkategorier mentalt mens jeg leste overskriftene i meldingene. 

For å finne hovedkategoriene gikk jeg gjennom alle meldingene. Først for å kunne gi en 

kvantitativ oversikt om antall meldinger samt bygge opp hovedkategorier for å kunne 

klargjøre hvilke aspekter jeg ville fokusere på i min analyse (Schreier, 2012). I vedlegg 3 

vises samtlige meldinger i Skape personlig nettverk og Metasamtaler om forumet. Vedrørende 

Hverdagsdialog, Tjenesteyting og Emosjonell støtte, har jeg lagt ut et utvalg av eksempler for 

hver kategori og underkategori. I vedlegg 4 vises en kvantitativ oversikt over forekomst av 

hver underkategori i meldingene tilhørende Tjenesteyting og Emosjonell støtte.  

Hele datamaterialet kommer fra samme kilde, Foreldrepraten, hvor analyseenheten omfatter 

alle trådene skrevet i 2012 og 2013. En analyseenhet betraktes som hele dokumentet som skal 

analyseres (Lundman og Granheim, 2012). Fortettingen av dataene ble gjort etter emne 
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(Schreier, 2012, kap. 7), og i denne oppgaven er emner hver enkelt tråd som er publisert i 

analyseenheten. En tråd består av to deler, hvor den første er en oppstartende melding hvor 

hovedinnholdet viste i hvilke hovedkategoriene tråden skulle tilhøre. Den andre delen av en 

tråd består av svarene som gis til den oppstartende meldingen. Denne andre delen kan bestå 

av et eller flere svar fra forskjellige foreldrene, hvor hovedinnholdet deres kan ha 

meningsenheter som hører til forskjellige hoved- og underkategorier. I tabellen i vedlegg 4 er 

det blitt skrevet to kolonner med tall for Tjenesteyting og Emosjonell, de to hovedkategoriene 

som ble analysert etter justeringen av koderammene. Grunnen til at det var Tjenesteyting og 

Emosjonell støtte som ble analysert i sin helhet er både fordi var hovedkategoriene som hadde 

flest antall meldinger og fordi de hadde kommentarer som hørte også til de tre andre 

hovedkategorier. Tall med fet skrift i tabellen i vedlegg 4 korresponderer til antall 

meningsenheter tilhørende hver underkategori i oppstartende meldinger, mens tall med vanlig 

skrift korresponderer til antall svar gitt i tilhørende underkategori. Det er viktig å påpeke at 

selv om en oppstartende melding kunne høre til en underkategori, for eksempel «Økonomiske 

ytelser», kunne svarene ha meningsenheter som hører til for eksempel «Lovgivning». 

«Foreldres følelser» og «Gode ønsker i hverdagen». 

 Hver tråd kalles innholdsområde (Lundman og Graneheim, 2012, 162) siden det er «et 

spesifikt område som er mulig å identifisere med lav grad av tolkning» (Ibid). Selve utvalget 

av data er nøyere beskrevet under «Utvalg» og «inklusjonskriterier». Etter første 

gjennomlesing av alle de oppstartende meldingene kunne jeg avgrense fem hovedkategorier. 

Å kunne velge hovedkategorier tidlig i prosessen var ment som en fordeling av meldingene 

for ved et senere tidspunkt kunne gjennomgå dem på et dypere nivå. Etter at de fem 

hovedkategoriene ble valgt, ble underkategoriene valgt til hver hovedkategori gjennom 

kondensering av de forskjellige bidrag i hver tråd. De fem hovedkategoriene i oppgaven ble 

«Tjenesteyting», «Emosjonell støtte», «Hverdagsdialog», «Skape personlig nettverk» og 

«Metasamtaler om forumet». Nivå av kompleksitet i koderammene ble bestemt underveis 

mens dataen ble analysert og lagd som første nivå av underkategoriene. (Se vedlegg 2). 

For å velge hovedkategoriene var det viktig å benevne dem etter sine kjennetegn, siden 

kategorier kunne inneholde flere koder som har lignende innhold. Samtidig kan ikke data falle 

mellom to kategorier eller passe inn i flere kategorier samtidig (Lundman og Graneheim, 

2012; Schreier, 2012). Koding ble gjort etter at hovedkategoriene og underkategoriene ble 

valgt og ved å ha brukt kategoriene i et første forsøk med noen utvalgte innholdsområder, for 
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å teste om kodene fungerte som de skulle for å plassere meningsenhetene. En meningsenhet er 

den «meningsbærende del av teksten» (Lundman og Graneheim, 2012, s. 163) og som «kan 

utgjøres av ord, meninger og tekstdeler som går sammen på grunn av sitt innhold eller 

sammenheng» (Ibid). 

Deretter var det nødvendig å kondensere teksten gjennom å velge hvilke setninger i hvert 

innlegg var nødvendig å beholde for å kunne kode dem senere. Kondensering anses som «en 

prosess som gjør teksten kortere, og dermed lettere håndterbart, samtidig som det sentrale 

innholdet beholdes og ingenting vesentlig forsvinner» (Lundman og Graneheim, 2012, s.163) 

Senere testet jeg koderammene på et lite utvalg av tråder for å gjøre nødvendige justeringene 

ved behov. Ut ifra dette første forsøket med testing av kodene og med å ha ferdigstilt utvalget 

av meningsenhetene til tråder av hovedkategoriene «Tjenesteyting» og «Emosjonell støtte», 

var det enklere å kunne kode resten av analyseenheten med større nøyaktighet. Det vil si, 

enkelte underkategorier ble omplassert eller slått sammen i andre hovedkategorier enn først 

planlagt.  

Selve oppsummering av data i prosessen av å lage underkategoriene, reiste spørsmål om 

deling av forskjellige deler av meldinger som hørte til forskjellige hovedkategorier. Det viser 

at meldingene kan gjenspeile vår personlige kommunikasjon ansikt til ansikt, i den forstand at 

det er sjelden vi forholder oss kun til ett tema når vi snakker og i tillegg kan temaer utløse 

emosjoner tilknyttet disse. For eksempel, i en melding kunne noen av analyseenhetene 

plasseres i en underkategori av «Tjenesteyting», samtidig som andre analyseenheter i samme 

meldingen kunne tilhøre andre analyseenheter, slik som «Hverdagsdialog» eller «Søk av 

emosjonell støtte». Derfor er min erfaring at progressiv oppsummering som 

kondenseringsteknikk hjalp mye for å kunne minske datamengden samtidig som det ga et 

klarere bilde av manifest innholdet i meldingene (Schreier, 2012, kap. 6).  

Avslutningsvis, for å kunne illustrere hvordan dialogene forekommer i forumet vil resultatene 

bli presentert i kapitelet 4 i form av tekst gjennom sitater fra trådene for å kunne beskrive hva 

karakteriserer samhandlingen mellom foreldrene og hva slags erfaringer foreldre ønsker å dele 

på et nettbasert selvhjelpsforum. (Schreier, 2012, s. 219). 
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3.5. Troverdighet i studien  
Det er ikke enighet i forskningsfeltet om hvorvidt de veletablerte begrepene som brukes i 

kvantitativt metode for å beskrive en studies troverdighet; validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

og nøytralitet, også kan brukes i kvalitative studier. I kvalitative studier er det tradisjon for å bruke 

begrepene gyldighet, pålitelighet og overførbarhet (Lundman og Graneheim, 2012). På den ene 

siden hevdes det at det er unødvendig å bruke andre begreper enn de etablerte kvantitative, fordi 

det ikke er begrepenes betydning, men metodene for å oppnå troverdighet som er forskjellig. På 

den annen side argumenteres det for å bruke ulike begreper fordi kvalitativ og kvantitativ 

forskning bygger på forskjellig vitenskapsteoretisk grunn (Lundman & Graneheim, 2012, s.107) 

Denne oppgaven støttes sistnevnte argumentasjon og det er valgt å bruke begrepene på 

troverdighet i tråd med tradisjonen i kvalitativ forskning. Graneheim & Lundman (2004, s. 109) 

påpeker at selv om det skilles mellom aspekter av troverdighet, bør disse betraktes som 

sammenvevde og sammenbundet.  

3.5.1. Gyldighet  
Gyldighet i kvalitativ forskning skal gjenspeiles gjennom hele forskningsprosessen og går på om 

det er konsistens mellom problemstillingen og de teorier og metoder som fører fram til 

kunnskapen (Malterud, 2011, s.23). Dette har jeg gjennom hele prosessen og gjennom å begrunne 

valg som er tatt underveis og latt problemstillingen bestemme metoden. 

Gyldigheten av resultatet handler om hvorvidt resultatet speiler og løfter fram karakteristika som 

er representative eller framtredende for det som skal beskrives (Lundman & Graneheim 2012, s, 

107-108). I min studie har analyseprosessen fra progressiv oppsummering til koderammene blitt 

gjennomført i to omganger for å kunne justere mulige forbedringer omorganisering av 

underkategorier og benevning av disse.  

3.5.2. Pålitelighet 
Pålitelighet handler om at den kunnskap som frambringes er troverdig eller til å stole på, og kan 

styrkes gjennom en nøyaktig beskrivelse av trinn for trinn i analysemetoden som viser transparens 

(gjennomsiktighet) i prosessen (Tjora & Sandaunet, 2010). Siden jeg har vært alene som forsker i 

analyseprosessen, har jeg tilstrebet pålitelighet på to måter. Den første måten har vært å 

synliggjøre hvert steg av dataanalysen, fra en progressiv oppsummering av oppstartende 

meldinger til oppbygging av koderammene. Synliggjøring ble støttet under analyseprosessen ved 

å loggføre hvert steg jeg foretok, både når det gjald koderammene, kodeprosessen og bruk av 

selve metoden. Den andre måten å sikre påliteligheten på, var at dataanalysen ble gjort i to 

omganger for å kunne ha en utprøving av koderammene på noen utvalgte tråder. Ved å justere 

koderammene underveis, valgte jeg å kode resten av materialet med en forbedret koderamme. Det 
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å sammenligne samme koderamme over tid er med å vise stabilitet i koderammene og dermed øke 

graden av pålitelighet av metoden når en alene som forsker. (Schreier, 2012, s.167).  

3.5.3. Overførbarhet 
Overførbarhet handler om i hvilken utstrekning resultatet kan overføres til andre grupper eller 

situasjoner (Lundman & Graneheim, 2012, s. 108). Som forsker er jeg uten tvil delaktig og 

medskaper i tolkning av tekstene, og har derfor tilstrebet en gjennomsiktig og nøyaktig 

beskrivelse av hele analyseprosessen fra utvalg til resultat. Det kan gjøre det lettere å vurdere 

overførbarhet. 

 

3.6. Forskningsetisk vurdering  
Internettforskning omfatter både forskning på internett som fenomen, internett som redskap i 

forskning og forskning på produksjon, kommunikasjon og interaksjon via nettet (NESH, 

2014, s.4, lastet ned 14.03.2015)2. Det er utelukkende forskning på interaksjon via nettet 

denne studien bygger på, og dette innebærer at jeg som forsker er forpliktet til å arbeide med 

en grunnleggende respekt for menneskeverdet av deltakerne og familiene som kommuniserer 

via dette nettbaserte forumet. På den annen side, har jeg som forsker plikt og ansvar for å 

sikre integritet, frihet og medbestemmelse, å unngå skade og alvorlige belastninger, å ivareta 

hensyn til tredjepart og sikre barns krav på beskyttelse og å respektere privatlivets fred 

(NESH, 2014, s.4).  

For å kunne sikre frihet og medbestemmelse og siden forumet er ikke tilgjengelig uten 

godkjenning og tilgangsinformasjon av administrator, innhentet jeg samtykket for bruk av 

data via to kanaler. Merete Bergan, forumets oppstarter og administrator, startet opp en tråd 

for å introdusere meg som fagperson og informere om hvilket rom jeg kunne nås i. I tillegg 

postet jeg en melding i 2013 i et eget rom «Foreldrestøtte» i Foreldrehjelpen med en kort 

presentasjon av meg selv, formålet med studien og forespørsel om tilbakemeldinger fra 

deltagerne i forumet. Noen deltakerne i forumet svarte med ønsker og eksempler de kunne 

tenke seg å belyse gjennom denne forskningen. 

For å kunne ivareta hensyn til en tredjepart, i dette tilfelle helseinstitusjoner eller andre 

involverte aktører i støtteapparatet, ble navnene til alle overnevnte anonymisert i 

presentasjonen av resultatene. Noe mer omfattende tiltak ble gjort for å sikre barnas og 

                                                           
2 NESH er forkortelse til Den nasjonale forskningsetisk komité for samfunnsvitenskap og humaniora. 



33 

 

familiens krav på beskyttelse. Dette bestreber jeg i studien ved å både utelukke benevning og 

ved å anonymisere både deltagerne, personlige detaljer rundt barna det snakkes om, 

geografisk lokalisasjon av familiene og øvrig personlig informasjon nevnt under dialogene i 

nettforumet «Foreldrehjelpen». Selv om deltagerne er anonyme ved bruk av kallenavn, har jeg 

forsikret meg om at de ikke blir gjenkjent gjennom sitater i studien samt ved å ikke skrive 

kallenavnene til foreldrene. I en setting der brukere utveksler personlig og/eller sensitiv 

informasjon med hverandre er det krav om at personopplysninger ikke kan utsettes for 

misbruk. For at en tjeneste skal være utenfor Personvernlovgivningens virkeområde skal det 

ikke etterlates verken direkte eller indirekte spor som gjør det mulig å koble opplysninger til 

person. Med overnevnte tiltak forsikres denne studien ved at disse kravene til personvern er 

oppfylt. 

Til slutt, det er viktig å påpeke at i forbindelse med forskning om slike digitale fellesskap som 

et nettbasert forum oppstår et spesielt ansvar for å tilbakeføre resultatene av forskningen til 

dem som har deltatt. Dette skal sikres ved å sende en elektronisk kopi av studien til 

administrator Merete Bergan, som senere kan poste det i forumet, så alle deltagere kan få 

tilgang til resultatene av studien. Jeg som forsker kommer til å være tilgjengelig for spørsmål 

fra eventuelle interesserte deltagere i forumet.  

3.7. Refleksjoner over innholdsanalyse som metode 
Refleksjoner over metoden brukt under studien er en del av kvalitativ forskning. I denne 

oppgaven skal fokuset være på refleksjon rundt forskerens forforståelse og refleksjon over 

analyseprosessen. 

 

Forforståelsen er et begrep i kvalitativ forskning som omfavner forskerens tidligere erfaringer 

rundt temaet som forskes på og forskerens faglige perspektiver om samme temaet. Som 

forsker er det sentralt å synliggjøre i hvilken grad  man er bevisst sin egen forforståelse for å 

kunne analysere sin egen data. Å la forforståelse ta stor plass før forskeren faktisk går 

gjennom data kan fort bli for subjektivt og dermed kan analysen miste troverdighet. Samtidig 

har graden av bevisstgjøring rundt min forforståelse bidratt til å bruke teorirammene aktivt 

mens jeg analyserte meldingene. Min forforståelse av tematikken var rammet inn av både 

egne erfaringer som fagperson og gjennom en litteraturgjennomgang om foreldre med 

funksjonshemmede barn gjennomført i 2013.  
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Som spesialpedagog hadde jeg direkte kontakt med barna i skolepliktig alder men oppdaget 

tidlig hvor mye noen foreldre strev både emosjonell og praktisk i hverdagen. I en periode i 

2007 da jeg jobbet i Habiliteringstjenesten på Sykehuset Innlandet, møtte jeg foreldrene i en 

fase hvor de ventet på å få bekreftet eller avkreftet en diagnose hos barnet sitt. Dette er en 

kritisk periode som innebærer mange følelser samtidig som den kan få praktiske konsekvenser 

i hverdagen i form av utløsning av økonomiske rettigheter, hjelpemidler eller annet støtte fra 

hjelpeapparatet. 

Jeg oppdaget underveis i jobben min at det fantes lite organisert støtte for foreldrene og at 

hjelpen var fragmentert og lite tilgjengelig. Denne situasjonen har jeg vært opptatt av siden 

den gangen, og som fagperson har jeg prøvd å belyse at selv om det finnes lovverk og 

retningslinjer som juridisk ivaretar foreldrenes rettigheter, er det ikke alltid det gjenspeiles i 

praksis. Denne erfaringskunnskapen ble senere bekreftet gjennom en litteraturgjennomgang 

om temaet, hvor forskning baserte seg på innhenting av foreldrenes erfaringer med 

støtteapparatet. 

Ved å bli bevisst både på min fagkunnskap og kjennskap til hverdagen til mange familier til 

funksjonshemmede barn, har jeg strebet for å holde min fagkunnskap til side og har prøvd å 

lese meldingene for selve innholdet. Det er uunngåelig å bli rørt av hverdagssituasjoner som 

andre familier med friske barn kan oppleve som en selvfølge. Dermed merket jeg at egen 

forforståelse av tematikken i oppgaven kan ha preget tolkning av dialogene mellom 

foreldrene. Min egen bakgrunn som spesialpedagog med arbeidserfaring med 

funksjonshemmede barn og deres familier har utvilsomt preget dataanalysen. Samtidig er min 

egen forforståelse avgjørende for å kunne gjenkjenne informasjon i meldingene og ellers selve 

innholdet i konkrete meldinger om hverdagslige situasjoner som familiene opplever i kontakt 

med støtteapparatet. En person uten tidligere kjennskap til familienes utfordringer kunne ha 

valgt andre inklusjonskriterier og andre kategorier for å analysere dataen. 

 

3.8. Tolkning av funn 
Tolkning av funn kan skje på ulike nivåer (Lundman & Graneheim, 2012). Ut fra Kvale og 

Brinkmann (2010) kan tolkning beskrives ut fra tre nivåer. Første nivå er selvforståelse. Det 

omfatter både foreldrenes spørsmål/tema og følgende svar i trådene og vil bli gjengitt gjennom 

sitater (ordrett, men korrigert for skrivefeil og anonymisert), og en fortolkning basert på en 

omskrevet fortetting av den meningsbærende tekst slik forsker forstår den. Andre nivå, kritisk 
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forståelse, går ut over foreldrenes selvforståelse og omformulering av innholdet i meldingene, 

men holder seg innenfor rammen av det som er en allment fornuftig tolkning. Ved kritisk lesning 

av tekstene ut fra allmenn kunnskap om tekstenes innhold (manifest) og underteksten i 

meldingene (latent) kan fortolkningen presiseres og berikes av forsker. I diskusjonskapittelet skjer 

fortolkningen ut fra nivå tre, teoretisk forståelse ut fra studiens teoretiske rammeverk og annen 

relevant forskningslitteratur. Mens nivå en og to er valgt som utgangspunkt i presentasjon av 

resultatene.  
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4. PRESENTASJON AV STUDIENS FUNN 
Funnene i studiet skal bli presentert etter to temaer som omfavner to hovedkategoriene i 

oppgaven, som utgjør til sammen samlet resultatene fra 285 tråder. Den ene er 

«Erfaringsutveksling», hvor det presenteres resultater tilknyttet hovedsakelig rundt dialogene 

som viser hva slags erfaringer deler foreldrene gjennom dialogene i forumet. Det andre teamet 

er «Støttende samhandling» hvor det kan vises hvordan forumet i tillegg til å være en kilde til 

informasjon kan skape emosjonell støtte blant deltakere i forumet ved å dele følelser, vise 

empati og meddele skriftlig støtte til andre foreldrene (Tjora, 2010, s.33). Disse temaene var 

ofte presentert med kommentarer om egne tanker, følelser og uttrykk for støtte gjennom 

støttende samhandling. Begge temaene gir et overblikk om hva som opptar foreldrene når de 

deltar i en nettbasert selvhjelpsgruppe og hva kjennetegner deres kommunikasjon i en 

kontekst basert på likemannsarbeid. 

Begge temaene finnes i fleste parten av trådene. Mens i «Erfaringsutveksling» er det direkte 

spørsmål som utløser dialogene, er «Støttende samhandling» dialoger som starter med deling 

av egne erfaringer, beskrivelser av konkrete situasjoner eller uttrykk av følelser utløst av 

situasjonen i familien. Det er viktig å påpeke at dialogene i dette nettbasert selvhjelpsgruppe 

karakteriseres for å ha begge teamene i samtalene.  

Eksemplene av dialogene i forumet illustreres med sitater både fra oppstartende melding og 

svar fra andre foreldrene. Sitatene er brukt for å vise dynamikken i trådene og måten 

dialogene skaper både erfaringsutveksling og støttende samhandling mellom foreldrene. 
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Tabell 4.1. Analysestruktur i presentasjon av resultater 

4.1. Erfaringsutveksling 4.1.1. Nettverkskaping 

4.1.2. Deling av brukerkunnskap 

4.1.3. Kjennskap og informasjon om støtteapparatet 

4.1.4. Samarbeid med støtteapparatet 

4.2. Støttende samhandling  4.2.1. Bekreftelse og støtte gjennom dialog 

4.2.1.1. Kontakt med omgivelsene 

4.2.1.2. Mestring av endringer i funksjonsnivå hos barnet 

4.2.1.3. Gjenkjennelse av egne hvilebehov 

4.2.1.4 Uttrykke følelser i en trygg kontekst 

4.2.2. Metasamtaler om forumet: hva betyr det for meg som forelder 

å delta i forumet 

 

4.1. Erfaringsutveksling  
Mange foreldrene befinner seg i en endringsfase som forårsaker et behov for ny informasjon 

som kan oppleves som vanskelig å få fra støtteapparatet. (Gundersen, 2012; Weyde, 2009). 

De bruker forumet som et arena hvor det er mange andre foreldrene med variert erfaring og 

sjansen er høy for å få svar til sine spørsmål. I dialogene blir det stilt spørsmål om et konkret 

situasjon hvor foreldrene trenger informasjon, erfaringsutveksling eller råd om. 

Rundt dette temaet var foreldrene opptatt av å kunne snakke om å skape personlig nettverk i 

tillegg til å spørre direkte om råd og erfaringer innen medisinsk behandling, medisinsk 

utredning, kommunale tjenester, hjelpemidler, statlig forvaltning, øvrige støtteapparatet, 

hvordan er fordeling av oppgaver mellom foreldrene og støtteapparatet og andre mindre 

temaer.  
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4.1.1. Nettverksskaping 

Forumet er et arena hvor foreldrene kan ha kontakt med hverandre uavhengig av geografiske 

og tidsmessige begrensninger. De uttrykker likevel ønsket om å kunne møte andre foreldrene 

enten personlig eller nettbasert.  

Ønsket om å bli kjent med andre er hovedsakelig av tre grunner. Den ene, for å kunne ha noen 

kjente fra forumet i nye situasjoner som kan oppleves som utrygge. Dette kan være under 

sykehusopphold eller annen type opphold hvor foreldrene reiser for første gang med barna. Et 

eksempel på denne type samtale kan starte slik «Er det noen herfra som har tenkt å ha opphold 

i dette helsesenteret i april?» og enda en annen «Da har vi fått dato til 

diagnoseavklaringsopphold. Hvis noen skal dit i samme periode, er det jo veldig hyggelig om 

dere gir lyd fra dere». Den andre, for å kunne bli kjent med andre foreldrene som har barn 

med samme diagnose som sine egne, og som de ønsker å knytte kontakt med for å kunne 

forstørre sitt eget nettverk, hvor denne kjennskapen trenger ikke nødvendigvis å være i 

dagliglivet, det kan være andre nettbaserte tjenester som blogger, for eksempel. Den tredje 

grunnen er at sine barn kan treffe andre barn i nærområdet. Dette er rettet direkte mot å kunne 

utvide barnets omgangskrets som da påvirker foreldrenes nettverk på en indirekte måte som 

når det nevnes  

«Ja, hadde vært kjekt om de kunne ha møtte noen som har utfordringer selv. Jeg kjenner 

igjen ingen her som har barn med funksjonshemninger [...] Skulle jo tro at det var bra 

for barna å møte andre som har begrensninger». 

Under disse samtalene er det tydelig at forumet kan brukes som verktøy til å kunne ha kontakt 

med andre hjemmefra samtidig som det åpner mulighet til å kunne få støtte i dagliglivet. 

Forumet er da brukt som møtepunkt både virtuelt og i dagliglivet. 

  

4.1.2. Deling av brukerkunnskap 

Deltagelse i forumet gir foreldrene muligheten av å kunne be om hjelp, råd og veiledning i 

forskjellige temaer som har innvirkning i deres daglig liv. Trådene kan bli startet av 

foreldrene som stiller konkete spørsmål som andre kan besvare ut ifra deres tidligere 

erfaringer og kunnskap. Gjennom dialogene kan spørsmålene bli besvart med deling av 

informasjon som anses som grunnlaget til digital likemannsarbeid og kollektiv 

kunnskapsbygging.  
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Temaene som drøftes er hovedsakelig tilknyttet tjenester og samarbeid med støtteapparatet og 

besvarelsene blir basert på brukerkunnskap fra foreldrenes side. 

Foreldrene kan stille spørsmål om en konkret behandling, erfaringer rundt det eller erfaringer 

med alternative behandlinger. Et eksempel på startende tråd er «Barnet mitt bruker bleie og er 

rød på tuppen av forhuden sin, er det noen som vet om en salve eller noe som kan brukes?» Er 

et konkret spørsmål hvor først beskrives situasjonen og selve spørsmålet er om en konkret 

medisinsk behandling. Ved å stille et direkte spørsmål er for å kunne få tilbakemelding om 

andres erfaring rundt lignende situasjoner. Svarene kunne lyde slik «Mitt tips er rett og slett å 

bruke potetmel», eller «Jeg fikk litt tips av min mor, så jeg gikk til innkjøp av canesten salve. 

Hun på apoteket anbefalte grundig vask underlivet». Denne tråden gjaldt et reseptfritt 

medikament, mens andre er ute etter meninger om mer omfattende behandlinger. Da kan en 

oppstartende tråd lyde slik «Jeg har et ønske om å utsette puberteten hos barnet mitt, og lurer 

på om noen har erfaringer med dette?», hvor andre foreldrene svarer «Barnet mitt fikk utsatt 

puberteten med sprøyter», eller «Andre barn jeg vet om som har epilepsi av alvorlig grad får 

p-sprøyter». Dette kan gi forelderen bak oppstartende melding en pekepinn om hva 

vedkommende kan spørre etter i møte med helsepersonell.  

I besvarelsene hender det at foreldrene gir ikke bare direkte svar, men at de henviser til 

artikler, organisasjoner eller annen relevant informasjon gjennom lenker. Dette bidrar til økt 

kunnskap om ønsket tema, samtidig som forventes av foreldrene at de har høye kildekritiske 

evner for å kunne sile mellom relevant og irrelevant informasjon på nettet. Foreldrene åpner 

også spørsmål om meninger ut ifra konkrete situasjoner de kjenner seg usikre på, som i 

følgende eksempelet «Barnet har hatt x antall blodprøver og avføringsprøver, gastroskopi og 

pH registrering (denne skal muligens gjøres igjen). Legene klør seg i hodet og forstår 

ingenting. Bør vi bare se an eller bør barnet utredes mer?» mens en annen forelder uttrykker 

«Jeg satt og tenkte kanskje en skal teste barnet ytterligere men ut fra det lille jeg lest så er det 

å være bærer av laktoseintolerante gener betyr at du har det», og et siste eksempel er «Hva 

tenker dere om dette (tidligere presentasjon av barnets situasjon, forfatterens note) Bør jeg 

sloss videre for å få en diagnose? Fordeler og ulemper?» Foreldrene gir svar som er basert på 

egne erfaringer som i «Jeg har valgt å konsentrere meg om å skaffe en riktig diagnose 

gjennom genetiker og på sykehuset pluss at tannlegesenteret også skal kikke på barnet» mens 

andre forklarer grunnen til at det er relevant for dem at barnet for en diagnose. En forelder 

oppsummerer erfaringene sine slik 
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«Vi lette etter en diagnose i maaaange år. Og uten oss foreldrene som pådrivere hadde 

legene lagt utredningen i en skuff for flere år siden. Men vi kunne ikke tenkte oss å gi 

opp. Å vite diagnosen for å kunne lete etter behandling, eller være med å stimulere til 

forskning rundt diagnosen. Å vite noe om hva fremtiden vil bli og kunne dra nytte av 

andres erfaringer til om ikke annet bidra til at progediering ikke skjer så raskt, eller det å 

vite om forventete komplikasjoner og evt. kunne forebygge dem. Det å kunne fortelle 

barnet vårt hva som feiler den og hva vi jobber videre med. Det ansvaret vi har ovenfor 

søsknene». 

Dialogene er med på å støtte en prosess hvor foreldrene kan oppleve usikkerhet og tvil. Ved å 

dele informasjon om egne erfaringer leser om hverandres mestring og ved å få bekreftelse og 

anerkjennelse om at en mestrer situasjonen man befinner seg i kan foreldrene føle seg tryggere 

i sin situasjon. Både direkte spørsmål og oppsummering av egne erfaringer bidrar til økt nivå 

av kunnskap av både forelderen som deler og de som ønsker å lese tråden. 

 

4.1.3. Kjennskap og informasjon om støtteapparatet 

Familier med funksjonshemmede barn har kontakt med støtteapparatet for å kunne bistå 

hovedsakelig barns utvikling men også støtte familien i hverdagen. Støtteapparatet er 

forskjellige instanser både på kommunal og statlig nivå som tilbyr tjenester som familiene 

bruker i større eller mindre grad. Siden tjenestene er fordelt over forskjellige etater, kan 

tjenester og ytelser være vanskelig å få oversikt over i tillegg til at det trengs kjennskap til hva 

som skal til for å kunne søke dem. I forumet fremkommer dialoger hvor konkrete spørsmål 

om støtteapparatet gir foreldrene mulighet til å øke kunnskapen sin og slik bidra til økt nivå 

av empowerment. Under disse samtalene gis informasjon om forskjellige kommunale 

tjenester samtidig som foreldrene deler sine erfaringer om viktigheten av tjenester som tilbys 

og eventuelle endringer som kan påvirke dem og familien. 

Trådene startes av foreldrene som stiller direkte spørsmål om en konkret tjeneste «Som det er 

nå har vi avlastning hver 4. helg [...] Vet ikke hva vi vil bli mest fornøyd med, enten hver 

tredje uke eller utvidet fra f. eks. torsdag til mandag hver 4. helg. Hva fungerer best for dere?» 

og svarene kan være et direkte forslag som kan lyde slik «Det er lenge mellom hver fjerde 

helg [...] Kan det kanskje være en løsning å kombinere forslagene dine? Lengre opphold hver 

tredje helg?» mens andre forteller hvordan de har hatt det i en lignende situasjon «Vi hadde 

tidligere to helger i måneden, en helg fra fredag til mandag morgen og så en helg i måneden 
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som var fra onsdag til mandag. Det var en god løsning egentlig. Det fungerte egentlig bedre 

enn slik vi har det nå». Her er det åpenbart at det gis informasjon ut ifra familienes egne 

behov som er avhengig av hva kommunen klarer å tilfredsstille. Videre i samme tråden 

nevnes noe om kommunale forskjeller for lignende tjenester. Ved å beskrive sine egne 

erfaringer kan foreldrene kjenne bedre til systemet og dets forskjeller. 

Noen får behovet for avlastning innvilget, som i følgende eksempel: 

«Vi hadde to helger i måneden siden barnet var 10 måneder gammel. Så begynte barnet 

på boligen da hun var tre år da hadde vi en lang og en kort helg frem til 6-7 år. Vi har nå 

ca. 10 dager i måneden, i tillegg har jeg to uker sommeravlastning, tre uker med 

dagsavlastning tre timer om dagen i sommerferien. Så avlastning er det bra med her i 

kommunen» 

Mens andre får avslag på søknaden sin, noe en annen forelder forteller i samme tråden: 

«Vi derimot søker om minimum avlastning men får avslag, begrunnet i at i kommunen 

ikke finnes plass eller penger [...] Søk det du føler er riktig for dere, har barnet søsken 

som må følges til aktiviteter etc., så ta hensyn til det». 

I disse eksemplene står det klart at i tillegg til å kunne snakke om temaet ut ifra sin egen 

situasjon, foreldrene kan også komme med tips som kan hjelpe forelderen bak oppstartende 

melding til å kunne ta en realistisk avgjørelse angående den konkrete situasjonen de befinner 

seg i. Slik kan trådene fortsette, som en dialog hvor det både bekreftes felles erfaringer, deles 

konkrete tips rundt temaet og ikke minst, kan foreldrene få støttespillere i nye situasjoner som 

gjelder barnet. 

Å kunne få bedre kjennskap til støtteapparatet gjennomføres ikke utelukkende basert på 

erfaringsbasert deling av informasjon, men også det som kan omtales som juridisk kunnskap. 

Under dialogene, kan foreldrene dele referanser til lovverket, retningslinjer og andre faglige 

prosedyrer støtteapparatet støtter seg til. Denne type informasjonen er grunnleggende for å 

fremme innsikt i støtteapparatet og styrker kunnskapen hos foreldrene for å kunne håndtere 

hverdagen. 

Denne styrkingen av foreldrenes kompetanse gjennom deling av juridisk kunnskap vises også 

gjennom referanser til lover som kan gis som svar selv om opprinnelig oppstartende melding 

har ingen konkrete spørsmål om det. Et eksempel på dette er en tråd hvor oppstartende melding 

lyder slik «Det står at man kan «velge» hvem som helst som skal være koordinator på IP: Men 

kan man da velge helt hvem man vil? Eller må denne personen være ansatt i kommunen? Kan 

vi bruke hun som er assistent på skolen?». Mens svarene denne foreldren får varierer med alt 
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fra forskjellige lovverket til konkrete retningslinjer. En forelder svarer «Se lenken fra 

Helsenorge.no om individuell plan (lenken pluss teksten legges frem)» mens en annen forelder 

viser til lenker både fra Lovdata.no og fra Helsedirektoratet.no. Disse svarene med offentlig 

informasjon støttes av andre svar som gis ut ifra egen situasjon rundt temaet tatt opp i 

oppstartende melding. En annen tilnærming er å oppgi direkte tekster fra konkrete lover som 

svar til den oppstartende meldingen, som for eksempel i et tilfelle hvor en forelder har et 

spørsmål som uttrykker følgende  

«Hvordan får dere dager nok til oppfølging og sykdom. [...] Uansett hvordan vi snur og 

vender på det så ender jeg opp med for få dager og må ta ulønnet permisjon for å kunne 

følge opp ungene. Vi har fått vite at pleiepenger kan vi bare glemme da ungene er for 

friske til det. Hva gjør dere andre?» 

Når noen av svarene «Jeg var på kurs i går hos NAV, og de nevnte at man kan få inntil 30 dager 

per barn så lenge barnet er under 12 år og funksjonshemmet. I noen tilfeller kan man få frem til 

de er 18 år men det varierer» mens en annen benevner en konkret paragraf hvor informasjonen 

i dette svaret finnes «Det står i folketrygdloven kap. 9-6 «Antall dager med omsorgspenger». 

Etter dette svaret, lurer da forelderen bak oppstartende meldingen om hvilket kurs fikk den 

andre forelderen informasjon fra, så beslutter den første og delta selv på kurset, sannsynligvis 

for å øke kompetansen sin «Tror jeg skal prøve å ringe NAV forvaltning på mandag og da hadde 

vært fint å kunne henvise til kurset du var på». Denne tråden var et tydelig eksempel på hvordan 

foreldrene styrker hverandre med kunnskapsbasert informasjon, ikke bare med å oppgi direkte 

referanser til lover men også nevne sekundære kilder hvor andre kan øke sitt kunnskap for å få 

til bedre livskvalitet med det gjeldende lovverket. 

Samtidig finnes det også andre tilfeller hvor den oppstartende meldingen spør direkte etter 

lovverket, mens svarene som oppgis er hentet ut ifra egne erfaringer. Et eksempel av denne 

typen tråd presenteres som følgende «Vi skal ut og reise. [...] Men jeg lurer på om har 

handikappede barn noen rettigheter til å kunne ha med seg vogn til gaten? Hva sier loven?» 

hvor svarene som oppgis lyder slik «Vi har alltid fått med vogn til gaten, og sendt den i slusen 

like før vi går inn på flyet. [...] En kan også låne vogn på flyplassen» mens en annen forelder 

legger til «Ta med vogna til gaten er mitt tips. De fleste flyplassansatte er behjelpelige med 

slike ting» mens den siste forelderen svarer «Vi har hatt med oss vognen to ganger, begge 

gangene har vi fått ha den med oss helt inn til flyet. Begge gangene har de kommet med den 

når vi har kommet ut av flyet. Dette har de også gjort med rullestolene. Det går bra å ta vognen 

med!.» 
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Det finnes også tråder hvor det drøftes og deles informasjon om økonomiske ytelser som 

påvirker familiene i hverdagen, som for eksempel pleiepenger eller hjelpestønad. Foreldrene 

kan starte opp tråder med direkte spørsmål om dette temaet, som kan lyde slik  

«Følger dere med på lovendringene som kommer angående våre rettigheter? Det skjer 

mye nå som i hvert fall ikke vil gi oss mer penger, heller mindre. Ingen særfradraget på 

skatt, hjelpestønad blir puttet inn i omsorgspenger som er den nye omsorgslønna fra 

kommunen» 

Hvor foreldrene kan engasjere seg og spør slik 

«Men når de driver med lovendringer, er det ingen der som kan tale vår og våre barnas 

sak?? [...] Greit nok at det er vi som har satt barna våre til verden, men det er jo ikke vår 

feil at de har et stort hjelpebehov. Mange foreldrene kan ikke jobbe fordi de må hjelpe 

barna i hverdagen» 

Mens en annen forelder svarer med konkret informasjon «De nye omsorgspengene kommer i 

fem satser. Og da ligger liksom hjelpestønad inn i dem. Men at det blir så mye som nå tviler jeg 

på. Nå blir det opp til hver enkelt kommune å gi den satsen de mener du skal ha». Siden i dette 

tilfelle er det snakk om endringer i økonomisk stønad, blir det også en del utveksling som viser 

støttende samhandling hvor foreldrene uttrykker følelsene rundt usikkerhet i situasjon og 

hvordan kan dette påvirke familienes hverdag.  

En annen type informasjon som styrker foreldrene og kan hjelpe dem å få økt mestringsevne er 

foreldrenes rettigheter i arbeid. Mange foreldrene med funksjonshemmede barn kan oppleve at 

å kombinere arbeid utenfor huset og oppfølging av barn kan være vanskelig i hverdagen.  

Dialogen i dette tilfelle lyder som følgende:  

«Jeg har aldri hørt om noen som måtte ta ulønnet permisjon. [...] Kanskje jeg må bare 

innstille meg på at som mor til to barna med funksjonshemming er det ikke mulig å 

jobbe noe særlig mer enn 40-50% og det er jo ikke mye å leve av» 

Mens andre tråder stiller også direkte spørsmål om temaet, som i «Jeg har et barn som ikke har 

fått noen klar diagnose enda, og nå skal den utredes. Har jeg rett på fri med lønn?» hvor i tillegg 

bes om informasjon i lovverket for å kunne gi tyngde og lovlig bakgrunn til å søke om andre 

økonomiske ytelser «Hvilken lov det står i så jeg har bevis hvis sjefen skulle si noe på det?». 

Med dette type spørsmål søker foreldrene forankring de kan støtte seg på, og dermed blir 

svarene, nok en gang, fordelt mellom brukerkunnskap og objektiv informasjon. Et eksempel på 

et svar hvor det deles brukerkunnskap er som følgende:  

«Vi har fått utvidet sykedager pga sykt barn. 10 dager ekstra til mor og 10 til far. Fikk 

beskjed om at slike dager kan brukes bl.a. på kontroller/utredninger på sykehuset. Jeg 

fyller da ut et sykt barn skjema på jobb. Dette må du søke om» 
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Mens andre svarer naturlig nok med å oppgi direkte lenker til informasjon blant annet utarbeidet 

hos konkrete instanser i støtteapparatet. Da har forelderen bak oppstartende melding et 

oppfølgingsspørsmål som er «Gjelder det selv om jeg er bare ansatt i ett vikariat? Er det andre 

regler da?» hvor svaret lyder slik «Jeg ville ha ringt NAV eller sendt dem en email». 

I dette underkapittelet viser studien at foreldrene bruker aktiv både deling av egne erfaringer og 

mange blir aktive deltakere i trådene ved å stille spørsmål om emnet eller henvise til offentlig 

informasjon. Denne fordeling av informasjon er med på å styrke foreldrenes kunnskap om 

støtteapparatet, eksisterende tilbud og nødvendige prosesser. Denne informasjon kan de bruke 

senere målrettet til å påvirke sin egen hverdag ut ifra egne behov. 

4.1.4. Samarbeid med støtteapparatet 

Samarbeidet mellom foreldrene og støtteapparatet rammer inn både fordeling av oppgaver blant 

dem og selve samarbeidet. Den ene går ut konkret på hvordan fordeles administrative oppgaver 

tilknyttet barnas beste mellom foreldrene og andre fagpersoner i støtteapparatet. Den andre 

handler om foreldrene som ber om konkrete tips om hvordan man utarbeider visse dokumenter 

og hvor kan det finnes tilstrekkelige informasjon rundt tjenester. 

Som vist i kapittelet 2 «Foreldrene med funksjonshemmede barn», kan foreldrene oppleve 

vansker i samarbeid med støtteapparatet. Dette kan dreie seg alt fra personlig kjemi mellom 

involverte til mangel på fagpersoner som trengs for å ivareta barnets behov. Foreldrene i 

forumet kan henvende seg i forumet gjennom likemannsarbeid for å få støtte til et bedre 

samarbeid mellom dem og støtteapparatet. 

Et eksempel på en tråd hvor det drøftes utfordringen rundt samarbeid, hvordan har foreldrene 

hentet informasjon fra og hvilke løsninger har de utarbeidet for å avklare fordelingen av 

oppgaver lyder slik: 

«Hvem hjalp deg da du skulle skrive søknader om stønaden og avlastning? Hvem 

fortalte deg at dette var noe du kunne søke på dette, ha krav på noe av det? Hva med 

klagen? Og skoletilbud, spesialpedagog, fysioterapeut og alt annet, hvordan fikk du vite 

om dette og hvordan og hvem hjalp deg å søke?» 

 

 

 

Mens andre foreldrene svarer som følgende:  
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«I teorien ingen. [...] Da barnet fikk sin diagnose så nevnte sosionomen på 

habiliteringstjenesten hva vi kunne ha rett på, og legen skrev papirene. Så brukte jeg tid 

selv til å skrive papirene. Kan hende vi har krav på noe vi ikke vet om enda. Når det har 

vært søknader til spesialpedagog i barnehage og slik så har pedagogisk lederen hjulpet 

meg. [...] Og lærer hele tiden at det er noe en kan søke om».  

Og en annen forelder bekrefter «Jeg har vel heller ikke fått så mye hjelp til ting» hvor i tillegg 

vedkommende skriver en kommentar som lyder «Så registrerte jeg meg her, leste meg til mye, 

en del på NAV og har spurt om mye her inne. Og dere her inne er jo helt fantastiske til å hjelpe 

til». Svarene fortsetter med å gi eksempler ut ifra egne erfaringer om hvordan de har løst 

utarbeidelse av søknader og klager. Derfor konkluderer en forelder i samme tråden «Ja, det 

burde så absolutt finnes et tilbud der man kunne få vite alt. Få veiledning og hjelp innen for det 

hvis man ønsker det selv». Denne kommentaren blir bekreftet av en annen forelder «Det er et 

veldig tungt system dette med hva man kan søke, hvor, og så videre». 

Informasjonsutvekslingen om samarbeid med støtteapparatet er særdeles viktig for foreldrene, 

fordi som den første eksempelet uttrykte tydelig, systemet oppleves fragmentert og med lite 

informasjon. Gjennom deltakelse i forumet kan, som en forelder uttrykker i den overnevnte 

eksempelet, at faktisk bruken av forumet er med på å øke sin kunnskap om praktiske oppgaver 

som er med på å relatere familiene til tjenestene de trenger for barnet. Foreldrene lærer noe nytt 

om sine og barnas rettigheter hele veien og informasjonen hentes fra forskjellige kilder. Dette 

viser at foreldrene må være oppdaterte om endringer i støtteapparatet som kan skape 

konsekvenser overfor familien.  

Videre skal i dette kapittelet drøfte hva kjennetegner samarbeidet mellom foreldrene og 

støtteapparatet og hvordan opplever foreldrene dette samarbeidet. Fokuset i resultatene skal 

være de som opptar foreldrene mest. For eksempel, en tråd lyder slik «Bare lurer på når dere 

har fått bleier på resept til barna deres? [...] Har spurt legen, men fikk til svar at det ikke ble 

søkt om før barnet blir fem år. Stemmer dette?», hvor foreldrene bekrefter og avkrefter 

spørsmålet fra denne forelderen. De fleste svarene gir alderen da familien fikk bleier på 

blåresept til barnet sitt, og det viser stor variasjon. I denne tråden er det en forelder som svarer 

med å oppgi en paragraf fra Folketrygdloven. Også når det gjelder samarbeidet vises at 

foreldrene støtter hverandre med å vise til sitt kunnskapsbasert praksis for å kunne samhandle 

med støtteapparatet og begrunne sine behov for å få innvilget støtten barnet og familien trenger 

for å fungere i hverdagen. 
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I andre tråder drøftes tilfellene når foreldrene ikke får innvilget den støtten de opplever de 

trenger i familien. Dette kan oppleves i noen tilfeller som konflikter når foreldrene opplever lite 

støtte fra fagpersoner i støtteapparatet, i andre tilfeller kan foreldrene oppleve direkte motstand 

eller dårlig behandling fra støtteapparatets side. Et eksempel på hva forteller foreldrene når de 

får avslag lyder som følgende «Nå har det igjen hoppet seg opp med problemer. Avslag på 

pleiepenger, avslag på den nye søknaden for å opprettholde samme timeantall i 2012 som vi 

fikk i 2011, avslag på privat avlastning fra mai av», hvor disse var en del av et større bilde hvor 

forelderen ba om råd om hvordan løser man en situasjon når kommunen har ikke midler for å 

dekke et enkeltvedtak. Foreldrene svarer som vist i tidligere eksempler ved å uttrykke sine 

erfaringsbaserte kommentarer mens andre kan skrive oppfølgingsspørsmål hvor de kommer 

med forslag også «Jeg fikk også høre i fjor at hvis PPT ikke har ressurser selv skal de leie inn 

for de tildelte timene. Ring andre instanser og hør!» mens det er også mange kommentarer hvor 

foreldrene uttrykker sine følelser rundt temaet tatt opp i oppstartende melding. 

I dialogene kan foreldrene også drøfte deres opplevelser om å bli inkludert i samarbeidet. Her 

er det noen flere som opplever at de blir ikke inkludert i samarbeidet med støtteapparatet. Dette 

kan være i situasjoner hvor de får ingen tilbakemeldinger etter søknader, er ikke med på 

møtevirksomhet som omhandler barnet eller når de får negative svar på foreldres initiativ til 

samarbeid. Et eksempel på et oppstartende melding hvor en forelder uttrykker hvordan hun 

opplever at de ikke blir inkludert i samarbeidet lyder slik  

«Vi var på ansvarsgruppemøte i dag. [...] Under dette møtet så kom det plutselig ut at 

helsesøstera som vi har hatt på barnet siden den ble født har sluttet og vi har fått en ny 

ei. Hun nye var ikke med på møtet og vi har ikke fått beskjed om dette fra kommunen. 

Det er over to måneder siden helsesøsteren sluttet [...] Er jeg for kravstor om jeg 

forventer at jeg skulle ha fått beskjed i det hele tatt om dette før møtet?» 

Hvor en annen forelder bekrefter med sine egne erfaringer og ønsker om samarbeid og bedre 

informasjonsflyt mellom familiene og støtteapparatet: 

«Jeg har inntrykk av at saksbehandlere og så videre rundt omkring ikke sier noe om at 

de skal slutte, så plutselig har man en ny [...] det hadde vært kjekt å vite noe om de er 

pliktet til å gi beskjed at de slutter». 

Så i dette tilfelle selv om foreldrene virker å ha samme oppfatningen om hva de forventer rundt 

samarbeidet, har ingen kunnskapsbasert informasjon rundt dette. I en annen tråd, derimot, hvor 

det drøftes avslag på et vedtak og en forelder forteller følgende om sin erfaring av samarbeidet 

med kommunen «Man får ikke vite så veldig mye fra kommunen akkurat» hvor en annen 

forelder tilføyer «Ja, jeg sa til hun i kommunen en gang at det er ikke enkelt å finne ut hva man 
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har krav på. Nei, det er sånt dere må finne ut av selv, svarte hun meg» mens enda en annen 

forelder informerer om «De har egentlig informasjonsplikt men dessverre fungerer det dårlig i 

praksis». Samtidig finnes det også tråder hvor de skriver om tilfeller foreldrene opplever at de 

er inkludert i samarbeidet. En forelder starter opp en tråd med å skrive deler av et brev de har 

fått angående skoleplass til barnet, hvor det står  

«Du har søkt om skoleplass hos oss på individuelt grunnlag. Søknaden er ikke ferdig 

behandlet og det tas forbehold om inntak. Videregående skole vil med dette invitere deg 

og dine foresatte til en samtale vedrørende skoleplass. Dette tolker jeg som barnet har 

tett ved å få skoleplass eller tar jeg feil».  

Og til hva en forelder svarer «Slik jeg tolker det så er det kanskje noen spørsmål som de gjerne 

vil ha svar på før dem eventuelt tilbyr en plass. For eks. Hva som må tilrettelegges for at barnet 

skal gå der, hva dem kan gjøre, hva dere kan forvente og slik». Her vises det at foreldrene får 

skriftlig tilbakemelding om hvor langt de har kommet i prosessen og hva støtteapparatet ønsker 

videre. Så selv om samarbeidet oppleves som vanskelig, muligheten av å kunne uttrykke og 

forklare skriftlig om sine erfaringer gir foreldrene rom til å styrke sin emosjonelle tilstand ved 

å bli anerkjent og sett av andre foreldrene med lignende erfaringer. Følelsen av å være alene 

om sin egen situasjon kan også minske ved å lese gjennom dialogene hvordan andre foreldrene 

har håndtert situasjonen.  

 

4.2. Støttende samhandling  
Støttende samhandling som andre hovedtemaet i oppgaven ble valgt fordi det er et stor antall 

meldinger hvor teksten i trådene har som hensikt å dele informasjon om situasjonen i familien 

for å kunne få emosjonell støtte blant andre foreldre som kan ha hatt lignende opplevelser og 

som kan vise empati i den situasjonen. I trådene tilhørende dette temaet blir dialogen en kanal 

til å kunne uttrykke seg fritt og få en tilbakemelding som kan styrke foreldrenes emosjonelle 

tilstand. 

Dette gjøres gjennom to prosesser. Foreldrene kan både skrive om sine erfaringer, opplevelser 

og følelser, hvor tilnærmingen er aktiv deltakelse. Mens den andre prosessen er foreldre som 

kan føle støtte gjennom en mer passiv deltakelse, det vil si, ved å lese innleggene om tråder de 

er interessert i og som kan gi dem et innblikk om hvordan andre foreldrene har mestret 

tidligere situasjoner. 
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Ved å kunne uttrykke følelser og dele personlige erfaringer kan foreldrene få bekreftelse om 

at det finnes andre deltakere med lignende opplevelse som er tilgjengelig for å uttrykke støtte 

og empati, noe som kan minske følelsen av ensomhet. Samtidig gir dette mulighet til at 

foreldrene kan få emosjonell støtte ved å bli sett og anerkjent både når de står i situasjoner 

som de kan oppleve som vanskelige men også i situasjoner de synes selv har mestret. 

Erfaringene deres er felles og foreldrene kan føle frihet for å kunne fortelle om hvordan visse 

situasjoner skaper ulike følelser hos dem som har blitt håndtert tidligere av andre foreldrene 

som kjenner seg i deres situasjon. Å vise empati og anerkjennelse er en del av dialogene i 

forumet.  

4.2.1. Bekreftelse og emosjonell støtte gjennom dialog 

Foreldrene med funksjonshemmede barn kan oppleve isolasjon og følelser tilknyttet 

biografiske brudd hos barnet. Ved å delta i digitalt likemannsarbeid møter foreldrene andre i 

lignende situasjon som kan uttrykke støtte uavhengig av geografisk avstand eller personlig 

kjennskap. Familiene hvor et av medlemmene er funksjonshemmet lever ikke i et vakuum. 

Alle bor i en kontekst hvor de har kontakt med mennesker som ikke nødvendigvis har 

kjennskap til det å vokse med en funksjonshemming og de praktiske konsekvensene dette kan 

ha i hverdagen. Bekreftelse og emosjonell støtte deles i fire undertemaer: 1. Foreldrene kan 

drøfte hvordan de føler seg når de håndterer omgivelsenes forståelse rundt 

funksjonshemming, 2. Hvordan de håndterer og mestrer oppfølging av endringer tilknyttet 

barnet, samtidig som 3. de har et rom hvor de kan uttrykke sine følelser i trygge omgivelser 

og 4. uttrykke sin gjenkjennelse av behov for hjelp og hvile.   

Alle dialogene bærer preg av vanlig mellommenneskelig kontakt. Bekreftelsen mellom 

foreldrene vises også med skriftliggjøring av høflighetsuttrykk. Noen foreldre med 

funksjonshemmede barn har ikke mulighet til å være yrkesaktive på grunn av 

familiesituasjonen. Dermed kan de oppleve til dels sosial isolasjon i hverdagen. I dialogene 

finnes nemlig uttrykk som hadde et spesifikt mål ved å skriftliggjøre vanlige hilsninger. Disse 

hilsninger gir nærhet i skriftlig kommunikasjon fordi det åpner for deling av en glimt av 

familiens hverdag samtidig som det viser til hyggelige høflighetsformer som styrker 

kontakten og fremmer kjennskap mellom foreldrene. Da er det lettere å kunne vise støtte 

under trådene i tillegg til å fungere som en måte å finne fellestrekk på. I disse hilsninger blant 

foreldrene finnes det kommentarer som er skriftliggjøring av høflighetsuttrykk vi bruker ellers 

i det vanlige livet. Det gir dialogene en uformell og nær karakter, det ligner til samtaler vi alle 

har i virkeligheten. De kan være enkelte «Klem», «Lykke til», «God helg», «Krysser 
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fingrene», «Tusen takk», «Ha en fin dag», «Gratulerer så masse» og i andre tilfeller 

«Kondolerer» og «Sender masse gode tanker». Disse oppleves som støttende siden en får en 

tilbakemelding om en beskrevet situasjon. Det er en del av felleskapet å hilse og bli hilst. 

Disse skriftlige hilsninger kunne også være en liten beskrivelse om barnets milepæl, 

oppnåelser eller endringer, for å kunne gi andre et innblikk om situasjonen i hjemmet. Ved å 

oppdatere hvordan barnet har det, brukes slik informasjon som bakgrunns informasjon til 

formålet i dialogen, både spørsmål og opplevelsen av situasjonen. Det rammer inn hensikten 

av meldingen ved å innlede konteksten til spørsmål. Disse oppdateringer kan lyde slik 

«Barnet har hatt det så fin noen dager nå og det er deilig. Magen virker og ingen synlige anfall 

på en hel uke. Men jeg stusser litt over beina hans». Samtidig, denne bakgrunns informasjon 

brukes i noen tilfeller for å forklare årsaken til en viss emosjonell status hos foreldrene.  

Foreldrene deler informasjon om barnet som forårsaker visse emosjoner og det søkes støtte 

ved å dele en beskrivelse om situasjonen og følelsene på forumet. Nivå av detalj i selve 

beskrivelsen av oppdatering har individuelle variasjoner, i noen tilfeller er også avhengig av 

hvor komplisert sakens kjerne oppleves. Likevel er det noen fellestrekk i beskrivelsen av 

oppdatering i barnets utvikling som kan gå på psykiske, verbale og psykiske detaljer «Barnet 

vårt har diagnosen psykisk utviklingshemmet» til mer generell bakgrunn over andre 

kontekstuelle faktorer «Barnet er jo en del syk, og det er mye møter, legetimer og ikke minst 

flere operasjoner som står på vent». 

En annen måte å innlede meldinger i dialogene er ved å presentere selve familiesituasjonen. 

På denne måten gir foreldrene igjen et innblikk av sin egen hverdag som kan gjøre lettere for 

andre å kjenne seg i situasjonen det ønsker støtte i.  

 

4.2.1.1. Kontakt med omgivelsene 

I noen tilfeller kan noen foreldrene starte samtaler med å fortelle situasjonen gjennom uttrykk 

av følelsene. Disse følelsene blir utløst av egne opplevelser i møte med omgivelsenes 

reaksjoner overfor barnet. Hensikten med disse dialogene er å drøfte og styrke sin emosjonell 

tilstand ved å vite hvordan andre opplever reaksjoner rundt funksjonshemming og hvordan de 

håndterer det. Dialogen kan starte slik: 

«Jeg vet jeg er rar og sikkert mange her som synes jeg er gal nå. Men jeg mener og tror at 

usynlig funksjonshemming er et hakk vanskeligere i samfunnet enn en synlig».  
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Hele innlegget er en beskrivelse av tanker og følelser rundt denne situasjonen, hva andre 

tenker når de ser barnet til denne forelderen, hvordan andre reagerer når barnet har 

utfordrende atferd eller atferd som ikke oppfyller forventninger etter kronologisk alderen. 

Svarene til oppstartene tråd er ulike. Den ene forelderen svarer følgende  

«Tror nok ikke du er alene om å tenke slik. [...] Barnet mitt har en mild grad av CP, og 

her skjønner ikke helt folk hvorfor vi tenker i de baner vi gjør, angående rullestol og 

slik. Det hadde vært «lettere» hvis de hadde hatt en mer synlig funksjonshemming». 

En annen forelder svarer ved å gi konkrete eksempler om situasjoner de opplever at andre 

ikke forstår barnet. Svaret lyder slik: 

«Jeg er helt enig med deg. Jeg kunne også ønske meg at mitt barns handicap var mer 

synlig, men hun skiller seg ut likevel. Da ville folk hadde forstått mer hvorfor hun har 

bamsen med seg til legen og ei dukke på kino. De ser bare et lang barn med en bamse på 

fanget. Synlige handicap som innebærer en rullestol eller tydelige ytre tegn som Down 

syndrom må være enklere for folk å forstå at det er noen som er handicappet». 

Mens en annen forelder deler sine egne opplevelser rundt samme situasjonen, denne gangen har 

derimot forklaringen en annen vinkling, ut ifra barnets opplevelser om hvordan andre forholder 

seg til dem. Svaret er følgende: 

«Å ha et usynlig funksjonshemming må være ganske vanskelig, utfordringen her er litt 

omvendt. Vi har et barn med et synlig handicap, der han ikke har kontroll på 

motorikken og ikke har språk, MEN han er helt normal kognitiv. Det blir verre og verre 

å høre at folk snakker «babyspråk» til han nå når han nærmer seg fire år og selv synes 

han er en stor gutt. Er ikke så enkelt det heller». 

Avslutningsvis uttrykker en forelder hvordan det oppleves å ha et barn med et sjeldent syndrom, 

dette uttrykkes slik «Jeg opplever og kjenner litt på at livet hadde vært mye enklere om vi hadde 

hatt diagnoser som er kjente/anerkjente for da hadde hjelpen vært lettere å få». Som vist i dette 

eksempelet er dialogen formet med kommentarer som hovedsakelig innbyder til dialog selv om 

det var ingen direkte spørsmål på noen av meldingene. Hver familie opparbeider sine egne 

erfaringer og gjennom lignende tråder kan de gi detaljer om sin hverdag og hvordan de opplever 

påstanden gitt i oppstartende meldingen. Slik kan foreldrene få et innblikk om andres 

situasjoner og dermed kan dialogene bidra til at foreldrene opparbeider et bredere perspektiv 

om andres mestringsstrategier. 

Som vist med de overnevnte eksemplene, kan dialogene handle om hvordan foreldrene 

håndterer meningsutvekslingen rundt funksjonshemming med omgivelsene. Mangel på 

forståelse om barnets funksjonshemming virker å være potensiell belastende for foreldrene.  
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 «En femåring spurte hvorfor barnet ser ut som han gjør. Jeg svarte at alle ser forskjellig 

ut og hvorfor ser han ut som han gjør? Alle er forskjellige. Jeg har egentlig tenkt så mye 

over hva jeg skal si. Man kan ikke forklare en femåring at barnet har en syndrom, 

dessuten vil det gjøre at barnet mitt enda mer «rar». Har noen gode råd å komme med 

her? [...] Hvordan ruster man et annerledes barn til å takle ubetenksomme uttalelser fra 

både barn og voksne? Foreløpig ser det ut som om det kognitive er normale, så han vil 

jo ta seg nær av det etterhvert». 

Denne meldingen ble avsluttet med en emosjonell konklusjon: «Det ble sikkert litt rotete men 

jeg er faktisk litt opprørt». Når foreldrene uttrykker følelser på en åpen måte er også 

besvarelsene preget av støttende kommentarer. Her var mange svar hvor foreldrene begynte 

eller avsluttet med å skrive «Klem» eller «God klem til deg». Mens andre deltakere fortsatt med 

å beskrive hvordan de faktisk har håndtert forskjellige situasjoner, siden forelderen spør direkte 

etter råd for å håndtere lignende situasjoner i fremtiden og for at sitt eget barn kan også lære å 

mestre utfordrende kommentarer. Svarene viser erfaringsbasert kunnskap, som kan uttrykkes 

med å beskrive konkrete hendelser som  

«Har selv opplevd at barnet fikk beskjed om at han ikke fikk være med på rommet 

under en bursdag fordi han siklet sånn. [...] Jeg klarte å ta meg sammen i det og sa rolig 

til barnet at «her er det ikke du som bestemmer, alle får leke på rommet nå, og alle skal 

være snille mot hverandre» 

Mens i andre tilfeller gis det konkrete tiltak som ble valgt å utføre i samarbeid med 

støtteapparatet «I barnehagen ga jeg også personalet tillatelse til å forklare som de ville vis de 

fikk spørsmål. Jeg tror åpenhet er lurt». Til dette tilføyer enda en annen forelder  

«Vi tok dette på hvert foreldremøte. I barnehagen leste gjerne pedagogiske lederen opp 

et live brev vi skrev om barnet, men de la ofte til ting selv. Send gjerne rundt et bilde av 

barnet mens brevet leses opp. Så kan andre foreldrene spørre og få tips om hva man skal 

si til egne barn når de sier ting hjemme, så de får samme svarene». 

Under dialogene uttrykkes åpenbart følelsene rundt konkrete situasjoner hvor det oppstår 

kommentarer fra både voksne og barn om funksjonshemming, enkelte ganger mens barnet er 

til stede. Dette er tydeligvis en situasjon mange foreldrene opplever som utfordrende, nettopp 

fordi det utløser følelser hos foreldrene som kan oppleves som vanskelig og de vil skåne sitt 

eget barn mot å oppleve det samme. Gjennom disse trådene kan foreldrene få støtte på to 

forskjellige måter. Den ene, ved å lese og/eller skrive at de er ikke alene i denne type opplevelse 

og de blir ivaretatt med svarene som er preget av empati og forståelse for hvordan situasjoner 

blir opplevd; den andre måten ved at foreldrene kan oppleve støtte, er når det deles konkrete 

råd om hvordan de andre foreldrene har håndtert lignende situasjoner tidligere. Det gir 
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spesifikke verktøy foreldrene kan prøve i praksis og som kan øke sin følelse av å mestre en 

utfordrende situasjon. 

4.2.1.2. Mestring av endringer i funksjonsnivå hos barnet 

Å være foreldre med et funksjonshemmet barn er en oppgave for livet. I forumet tar de opp 

både forverring og forbedring av barnets tilstand for å få emosjonell støtte fra andre deltakere. 

Et eksempel på en oppstartende melding som vil dele situasjonen som oppstår når barnets 

tilstand blir verre lyder slik:  

«De siste ukene har barnet blir mer og mer spastisk i beina, nå drar han det høyre beinet 

etter seg. Snubler, detter, gråter når han står oppreist, det er kjempevanskelig å få på 

sko, han velger ofte å krabbe [...] Han klarer ikke lenge å bruke sin talemaskin og må 

hvile og sove stadig mer på dagene». 

Denne beskrivelsen er tilknyttet med flere kommentarer som beskriver følelser rundt forverring 

av barnets tilstand, som «Dette gjør meg så trist og redd» for å så kunngjøre «Får vel ta en 

telefon til nevrologen igjen. Jeg gruer meg». Denne oppstartende tråden har ingen direkte 

spørsmål, forelderen ber ikke om råd. Forelderen bruker likemannsarbeid for å fortelle andre 

foreldrene endringer rundt barnet og hvordan dette påvirker foreldrene følelsesmessig. De fleste 

svarene uttrykkes som følelser den beskrevet situasjon utløser hos andre foreldrene, som for 

eksempel, foreldrene svarer «Dette var veldig trist å lese», «Jeg håper legene klarer å finne ut 

hva som feiler barnet» mens en annen forelder forteller «Kor trist å lese ... skjønnar godt korleis 

du har det ... dessverre» samtidig som det gis støttende hilsninger som «Mange klemmer til 

deg» eller «En god bamseklem til deg». Tråden fortsetter med at forelderen bak oppstartende 

melding oppdaterer og gir mer konkrete detaljer rundt tilstanden, mens det uttrykkes følelser 

videre, som for eksempel «Det verste er uvissheten» mens noen dager senere fortelles at de har 

vært hos legen og da kan forelderen forklare følgende «Legetimen i dag gikk bra. 

Medisindosene er mangedobbelt, så nå håper vi på mindre smerter og at nevrologen kommer 

på banen» og avslutter med en kommentar som gir tilbakemeldingen om støtten fått underveis. 

Støtten kan uttrykkes med korte setninger som «Glad jeg har dere! Klem». Ingen foreldrene i 

denne tråden gir konkrete råd om hvordan situasjonen kan håndteres, de bare utveksler følelsen 

rundt usikkerheten i situasjonen, følger opp utviklingen hos barnet og familien samtidig som de 

støtter en situasjon forelderen opplever som utrygg. 

Resultatene peker på at det er ikke kun dialoger om forverring av barnets tilstand som deles i 

forumet, det finnes også tråder hvor foreldrene deler forbedring i barnets tilstand. Som for 

eksempel ut ifra en oppstartende tråd som lyder slik:  
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«Et stolt og lykkelig barn som for første gang på 4,5 år viser klar og tydelig forbedring i 

mentale funksjoner, som har snakket viljestyrt og med mening for første gang på to år 

[...] Han klarte til og med å huske hvordan man bruker både hårbørste og tannbørste i 

dag-to år minst siden sist». 

Hvor foreldrene som svarer uttrykker hovedsakelig følelser ved å svare som følgende «Dette er 

så utrolig gøy å lese. Så fantastisk det må være å oppleve den utrolige fremgangen. Nå håper 

jeg at den vil fortsette [...] Klem fra meg til deg og barna dine» mens en annen uttrykker 

«Fantastisk! Nå er jeg glad på deres vegne» og en tredje forelder skriver «Så utrolig godt det 

må være å se den fine fremgangen. Lykke til med videre utredning». 

I dette tilfelle illustreres at foreldrene bruker også forumet for å dele positive opplevelser. 

Mange utvikler kontakt over tid, og tydeligvis føles det naturlig å kunne uttrykke seg når barnets 

tilstand har blitt bedre. Foreldrene får tilbakemeldinger preget av empati også i disse tilfellene, 

så foreldregruppen er tilgjengelig som støtte uansett om familien går gjennom et biografisk 

brudd eller en positiv endring hos barnet som igjen, påvirker hele familien til det positive. 

4.2.1.3. Gjenkjennelse om egne hvilebehov 

Å være forelder til et funksjonshemmet barn er en konstant læringsprosess. Ikke bare når det 

gjelder barnet som menneske, men også trenger foreldrene å kjenne systemet og deres 

prosedyrer for å forsikre at barnet og familien får den støtte de har krav på. Dette krever både 

energi, tid og krefter av foreldrene som i perioder kan gå gjennom slitsomme perioder tilknyttet 

barnets tilstand. I et samfunn hvor forventningene til foreldrenes tilstedeværelse vektlegges 

høyt, kan dette være for mye å bære for disse foreldrene som har ekstra oppgaver å være 

ansvarlig for. Forumet viser seg å være et fristed for å kunne uttrykke behov for hjelp, hvile og 

avlastning, både på grunn av å være blant likesinnede men også fordi forumet er lukket og dette 

kan bidra til mer åpenhet blant deltakerne til å uttrykke deres behov. 

En forelder velger tittelen på en tråd «Huff, nå gleder jeg meg til ferie» for å så introdusere 

situasjonen «Nå teller jeg bare dager ned til skoleferien kjenner jeg. Utrolig hvor travelt det 

alltid skal bli rett før ferien [...]Springer som en tulling om dagen og sliter med å få endene til 

å møtes. [...] Kjenner at jeg får helt fnatt». Til dette er det en forelder som deler sin egen 

situasjon på følgende måte «Jeg gleder meg til min og lillemann sin ferie! [...] Ta deg en kaffe 

og pust i bakken nå!». Mens i en annen tråd forteller en forelder følelsesladet  

«Plutselig en dag våkner man opp og bare orker ikke mer, man er så drittlei av alt at 

man gir opp!! I dag har den dagen kommet for meg. Etter snart fire måneder på sykehus 

med endeløse problemer og komplikasjoner, sa det rett og slett stopp for meg. Fire 

måneder med minimalt med søvn, så lite at det er på kanten til å være uforsvarlig pluss 
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to døgn uten søvn i tillegg til verdens mest ubrukelig sykepleier på vakt var det som 

skulle til. Etter et totalt raseri sammenbrudd på kjøkkenet ble jeg av leger beordret rett i 

seng med streng beskjed om å bli der resten av dagen! Men er det rart at man knekker 

sammen til slutt?» 

Både ordbruk og en oppsummering av familiesituasjonen den siste tiden er deling av en forelder 

som kjenner et sterk behov for hjelp og hvile. I mange tilfeller, som i dette eksempelet, 

foreldrene skriver ikke direkte om sine behov, men ved å beskrive situasjonen og hva har vært 

konsekvensen for dem klarer de å fortelle at de har behov for søvn og hjelp i svært krevende 

situasjoner. Denne forelderen bruker spørsmål som et retorisk verktøy, hun ber ikke om råd. 

Forelderen oppdaterer foreldrene om planene videre, nemlig ved å forklare nærmere: «I morgen 

er det fredag, så det skjer ingenting fornuftig her, så jeg har tenkt å ta med meg barnet hjemme 

på en etterlengta permisjon». På slutten avklarer forelderen hensikten med hele tråden «Et 

veldig rotete innlegg men jeg fikk nå spydd ut litt frustrasjon».  

Overnevnte tråden er skrevet for å forklare bakgrunnen til at denne forelderen har behov for 

hvile. Ved å beskrive sin egen prosess i denne situasjonen kan andre foreldrene kjenne seg igjen 

i perioder hvor familiesituasjonen er veldig krevende. Det kan være betryggende for noen 

foreldrene å kunne uttrykke behovet for hvile skriftlig uten å måtte oppgi konkrete detaljer eller 

måtte føle seg utilstrekkelig i forhold til andres forventninger i sin rolle som forelder. 

 

4.2.1.4. Uttrykke følelser i en trygg kontekst 

Foreldrenes følelser preger kommunikasjonen i Foreldrepraten. I en nettbasert selvhjelpsgruppe 

karakteriserer emosjonell støtte bruken av digitalt likemannsarbeid. I materialet det fremstår 

som viktig at det å kunne være anonym, å ha ubegrenset tilgang til samtaler og ha felles 

kjennskap til situasjonen av å leve med et funksjonshemmet barn gir større frihet for å kunne 

uttrykke sine egne følelser og samtidig få empatiske og støttende svar tilbake. Under dialogene 

uttrykkes stor variasjon av følelser som glede, bekymring, sinne, savn, frustrasjon, sorg, 

emosjonell slitenhet, redsel, stress, lettelse, usikkerhet, fornøyelse, håp, spenning, tristhet og 

trygghet.  

Det finnes et bredt spekter av følelser hos foreldrene som er representert i trådene i forumet. 

Dette viser hvor uttrykksrike dialogene kan være og hvordan et nettbasert selvhjelpsgruppe er 

et verktøy foreldrene bruker til å bearbeide situasjoner i tillegg til å føle støtte gjennom 

skriftlig kommunikasjon med andre foreldre i lignende situasjon, som i møte med situasjoner 

med støtteapparatet og resten av samfunnet. Foreldrene kan uttrykke følelser på en direkte 
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måte ved å bruke adjektiver og verb som definerer følelsen, som for eksempel en forelder som 

forteller at familien har fått medhold i en klage på omsorgslønn, skriver forelderen slik «Jeg 

er sååå glad, for at jeg sendte inn den klagen, jeg trodde faktisk jeg ikke kom til å få medhold 

[...] og så får jeg det!!! Hurra!!!» hvor andre foreldrene svarer «Så bra, gratulerer så masse» 

mens en annen skriver «Super! Dette fortjener dere!» mens forelderen bak oppstartende 

meldingen svarer senere «Tusen takk alle sammen». Så fortsetter hun med å uttrykke direkte 

sin glede for avgjørelsen «Jeg er veldig glad over at vi fikk de ekstra timene». Mens i andre 

tilfeller kan foreldrene dele informasjon som forstås implisitt at gir glede i familien. En 

forelder innleder en melding slik  

«Måååå bare dele det med dere, for det er jo ingen stor nyhet for de fleste foreldrene ... 

men for oss er det kjempestort at barnet vårt som er snart 8 år har lært seg å hoppe på 

trampolina i sommer!! [...] Hurra for trampoline-barnet vårt!!. Det var dagens skryt 

herifra, takk for at du leste» 

Her uttrykker vedkommende rett ut også at han deler bevisst denne informasjonen i forumet 

fordi selv om andre i samfunnet kan ikke forstå det forelderen skal fortelle, er for familien en 

gledes situasjon. Da noen foreldrene svarer til meldingen og de svarer slik «Såå gøy å høre!! 

Superflinke barnet deres. Dette var skikkelige gode nyheter, så gøy det må være at barnet klarer 

å hoppe på trampolina.» mens en annen forelder tilføyer «Hurra for barnet deres!!». Da 

fortsetter forelderen bak oppstartende melding å forklare litt mer hvordan er reaksjonene i 

familien. A skriver hun «Så stolt er barnet selv!!!, mor og far også, da. … må si det kom noe 

gledestårer på oss når vi så det til å begynne med». 

Følelsen av håp forekommer i meldingene fordi i mange tilfeller deltakende foreldrene ønsker 

å støtte med å skrive direkte setninger som inneholder verbet «Håper». For eksempel, i et tråd 

hvor en forelder beskriver en alvorlig konflikt med støtteapparatet, viser flere foreldre sin støtte 

med meldinger som lyder slik «Jeg håper dette ordner seg og at avlastningen tar til vett» mens 

en annen skriver «Godt at du i alle fall har mange støttende rundt deg! Håper det løser seg raskt» 

og enda en forelder viser sin støtte og skriver «Håper du snart får komme til barnet ditt igjen, 

eller helst få barnet hjem. Håper oppvasken kommer og at du får en avlastning til å stole på». 

Midlertidig er også åpenbart at i disse meldingene finnes det også analyseenheter som enda en 

gang hører til daglige hilsninger, med alt fra «Kan dessverre ikke gjøre noe annet enn å sende 

deg en god og varm klem, krysser fingrene for deg» til «Sender en god klem og gode tanker.» 

og «Lykke til videre». Så uavhengig av språklig variasjon i meldingene og hvordan foreldrene 



56 

 

velger å ordlegge seg, hensikten er å vise at de ønsker å støtte en annen forelder med å sende 

positive meldinger som kan oppløfte en forelder i en vanskelig situasjon. 

Når det gjelder frustrasjon og tristhet, følger meldingene samme mønster som tidligere forklart 

med andre følelser. Foreldrene velger å bruke adjektiver og verb i noen tilfeller mens i andre er 

det uttrykk som gjenspeiler foreldrenes emosjonelle tilstand. For å illustrere hvordan foreldrene 

uttrykker sin frustrasjon, har jeg valgt et eksempel hvor en familie får beskjed at senga til barnet 

er ikke godkjent til bruk når kommunens avlastere er på jobb hos familien. Familien fikk 

beskjed om at de kunne søke om dispensasjon hos Fylkesmannen for bruk av senga med grinder 

i avlastning. Forelderen skriver slik «Kjære vene, når barnet har avlastning må det nå sove på 

en madrass på gulvet, mens når vi er privat er det lov å sove i senga si med karmer». I dette 

tilfelle er det implisitt at denne forelderen med å skrive «Kjære vene» er frustrert overfor 

konsekvensen for barnet. Derfor svarene til andre foreldrene mottar og anerkjenner foreldrenes 

frustrasjon for situasjonen. En forelder svarer slik «Dette trur eg må vere noke av det dummaste 

eg har høyrt ... rett og slett idioti» hvor samtidig skriver en setning som uttrykker håp «Håper 

barnet får sove snart i eiga seng» og avsluttes med et godt ønske «Lykke til, klem». En annen 

forelder svarer også følgende «For en galskap. Jeg bare rister på hodet av slik idioti». Og slik 

fortsetter samtaler med diverse deling av andre familiens erfaringer rundt lignende situasjoner, 

til en forelder deler lenke til loven som regulerer bruk av tvang og makt som er begrunnelsen 

til konflikten i denne situasjonen. Dette er enda et eksempel om hvordan trådene kan inneholde 

emosjonell støtte men også konkrete råd som kan støtte foreldrene i visse situasjoner. 

Kunnskapsdeling er høy og alle foreldrene har lett tilgang til det gjennom trådene. 

Avslutningsvis, kan jeg gi et eksempel om en tråd hvor det uttrykkes tristhet, hvor foreldrene 

støtter hverandre ved å skrive setninger som følgende «Mine tanker går til familien og sender 

dere mange varme klemmer og tanker», mens en annen forelder skriver «Dette var veldig trist 

å høre. Hvil i fred, lille barn», samtidig som flere skriver «Kondolerer så mye». Det brukes både 

sosiale uttrykk som formidler en situasjon som innebærer tristhet, og direkte ord som beskriver 

følelsen. 

Ved å uttrykke følelsene sine kan foreldrene knytte bånd med hverandre, ved å dele av sin 

hverdag føler de seg som en del av ei gruppe og ikke minst, kan de ha et fora hvor det ikke er 

nødvendig å måtte gi mange detaljer for å skape forståelse og empati hos andre. De har felles 

opplevelser og dermed felles forforståelsen av hva forskjellige situasjoner innebærer, og det 

faktum at selvhjelpsgruppen er lukket kan gi en opplevelse av frihet blant likesinnede som 
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kanskje foreldrene opplever som vanskeligere med de andre foreldrene som ikke har 

funksjonshemmede eller kroniske syke barn. 

 

4.2.2. Metasamtaler om forumet: hva betyr det for meg som forelder å delta i forumet 

Som en evaluering i selvhjelpsgruppe, ble det analysert hvordan uttrykte foreldrene hva 

betydde for dem å delta i forumet. Disse er kommentarer hvor foreldrene evaluerte gjennom 

dialogene hvordan de trives og nyttiggjøres deres bruk i denne nettbaserte selvhjelpsgruppe. 

Disse kommentarer kom i uttrykk i trådene hvor hensikten var å diskutere potensielle 

forbedringer av forumet, noe som ble gjort ved å kommentere hvor nyttig var forumet i deres 

hverdag, mens en annen måte var å stille direkte spørsmål om oppdateringer og nye fordeling 

av rom i forumet. I dette tilfelle ønsket administratorene tilbakemeldinger av foreldrene som 

brukere av denne nettbaserte tjeneste. Til slutt var det også tråder hvor kommentarer gikk på 

drøfting av trivsel i bruk av forumet.  

Foreldrene skriver om sin trivsel i bruk av nettforumet ved å uttrykke «Håper jeg snart får tid 

og krefter til å svare på alle de hyggelige pm'ene (privat melding) jeg har fått de siste 

måneder. Dere er gode» og ved å ordlegge seg direkte med å forklare grunnen til at de trives i 

forumet «Lenge siden jeg har vært her inne nå, men kjenner at jeg trenger å være her. I 

selskap med foreldre som skjønner seg på min hverdag og mine utfordringer». 

Samtidig som det kommer også kommentarer hvor de uttrykker sin trivsel i bruk av forumet 

som «Tusen takk for alle klemmer, dere sterke og gode mødre» hvor det uttrykkes 

takknemlighet for svarene og hvordan det oppleves å ha fått positive tilbakemeldinger og 

støtte i tråden.  

Det finnes i tillegg konkrete tråder som oppfordrer til å gi tilbakemeldinger til administrator 

om bruk av forumet «Dette var litt om hva som skjer forumet om dagen [...]. Kom gjerne med 

tips om hva vi burde hatt her så vi kan se på det». Dette åpner for større medvirkning av alle 

foreldrene som er aktive. Som nettbasert selvhjelpsgruppe bør legges til rette for at 

medlemmene har mulighet til å delta i organisering samt vurdering av form og innholdet av 

gruppen for å kunne få til økt deltakelse og trivsel.  

Selvsagt er forumet nyttig som arena for søk av emosjonell støtte, dette uttrykkes slik 

«Perioden vi har vært gjennom med uvisshet, redsel og skrekkvisjoner om hvordan livet kan 

bli har lært mye og det har ikke minst tiden her inne lært meg!» samtidig som det forumet er 
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et sted hvor foreldrene kan beskrive situasjoner og uttrykke sine følelser fritt «Sånn, nå ble 

ting lettere ... fikk klage litt til dere». 

Videre var det spørsmål om å få tilbakemeldinger om nyttiggjøring i bruk av forumet for å 

kunne oppnå økt bruk av forumet, hvor det var både i deler av oppstartene meldinger og som 

svarene i trådene. Foreldrene uttrykker hvordan de opplever at forumet er nyttig med utsagn 

som «Ja, godt det finnes dette forumet, så man kan finne ut av ting» når en forelder stiller 

direkte spørsmål om et konkret tema og gjennom dialogen får de svar. Dette bekreftes av de 

andre foreldrene «Så registrerte jeg meg her, [...] og har spurt mye her inne. Og dere her inne 

er jo helt fantastiske til å hjelpe til» mens andre uttrykker «Jeg har stort sett funnet ut alt selv, 

[...] men oppsettet på søknad som jeg skriver har jeg fått inspirasjon til her inne av andre».  

Ved å gi direkte tilbakemelding om hvordan de opplever bruk av forumet og hvordan 

samhandling påvirker deres mestringsstrategier i habiliteringsprosessen. 

 

Resultatene viser at Foreldrehjelpen kan styrke foreldrenes evne til å håndtere hverdagen, 

både ved å utveksle sine egne erfaringer og ved å gi og få støtte blant deltakerne gjennom 

digitalt likemannsarbeid. Foreldrene kan lære av hverandre ved å dele sin egen 

brukerkunnskap og ved å lese om andres kunnskap. Dette gjøres ved å skape et arena hvor 

tillit og gjensidighet blant foreldrene er grunnlaget for samtalene, hvor støttende samhandling 

er resultatet av at nettforumet bidrar til emosjonell støtte blant foreldrene. 
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5. DISKUSJON AV FUNN 
Hensikten i studien har vært å vite hvordan foreldrene bruker nettforumet med tanke på selve 

innholdet og hvordan denne informasjon- og erfaringsutveksling kan styrke 

mestringsstrategier i habiliteringsprosessen.  

Mine hovedfunn viser at foreldrene ønsker å dele sine egne erfaringer rundt tjenesteyting med 

sine omgivelser og øvrige støtteapparatet samtidig som samhandlingen i forumet 

karakteriseres av å gi gjensidig emosjonell støtte blant medlemmer. 

Dataene tyder på at Foreldrepraten i Foreldrehjelpen innehar mange elementer som samsvarer 

med karakteristika for mestringsforventninger og diskuteres nå opp mot studiens teoretiske 

rammeverk og annen forskning / litteratur. Ut fra hva foreldrene bruker nettforumet til og hvordan 

de selv svarer, søkes en dypere forståelse og kunnskap om hva som karakteriserer samhandlingen 

i et nettbasert selvhjelpsgruppe for å belyse hvordan kommer mestringsstrategier i uttrykk 

gjennom samtaler i et nettbasert selvhjelpsgruppe. 

Mestringsforventning teori forklarer hvordan mennesker lærer og mestrer nye situasjoner 

(Bandura, 1997). Hovedpoenget er at våre menneskelige prestasjoner ses som et samspill mellom 

tre forhold; personlige faktorer, atferd/handlinger og de sosiale omgivelser.  

Bandura (1997) hevder at det finnes fire kilder som bidrar til å utvikle og styrke 

mestringsforventning. Kildene er 1. egne tidligere erfaringer av mestring, 2. andres mestring, 

fortalt eller observert såkalt modellæring, 3. å få bekreftelse og annerkjennelse for at en 

mestrer/kan mestre og til slutt 4. opplevelse av styrking av fysiologisk og emosjonell tilstand. 

Kildene ble grundigere beskrevet i kapittel 2 under «Mestring». 

5.1. Egne tidligere erfaringer av mestring 
Foreldrene med funksjonshemmede barn befinner seg i en situasjon som til tider kan oppleves 

usikker og med brudd i hverdagen. Disse bruddene i hverdagen kan omfavne foreldrenes egne 

forsøk for å lære og kontrollere problemområder tilknyttet en funksjonshemming eller kronisk 

sykdom hos barnet (Bury, 2007; Strauss m.fl., 1984). Dette krever læring og tilpasning for å 

kunne håndtere disse problemområdene, og denne læringsprosessen ligger hovedsakelig hos 

foreldrene. (Lerdal og Fagermoen, 2012). 

Deling av egne tidligere erfaringer av mestring kommer i uttrykk på to indirekte måter. Den ene 

måten trer frem gjennom dialogene i forumet kan foreldrene uttrykke skriftlig en beskrivelse av 
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sin egen kunnskap om et bestemt problem i utveksling i trådene (Askheim, 2012; Finn, 99; Munn-

Giddings og McVicar, 2006), både ved å oppstarte en tråd eller ved å besvare en påbegynt tråd i 

en emne de føler de har tidligere erfaringer om og kjennskap til som vist i tidligere forskning 

(Bindorf Kopf, 2013; Janvier, 2012; Oprescu, 2012). Dette foregår hovedsakelig i 

hovedkategoriene «Ytingstjenester», hvor utveksling går på direkte erfaringer rundt kommunale 

og statlige tjenester, hjelpemidler og øvrige støtteapparatet (se vedlegg 3). Foreldrene har til 

enhver tid mulighet til å starte opp en tråd med konkrete spørsmål om råd eller lignende erfaringer 

hos andre foreldrene. 

Den andre måten gjøres med oppdatering etter oppstartende meldinger over tid. Siden nettbaserte 

selvhjelpsgrupper har ingen grenser tilknyttet tidsrom, gir oppdateringer i tråder 

tilbakemeldinger om hva ble resultatet i en konkret situasjon og hva var prosessen som ble 

fulgt for å kunne få til det (Finn, 1999). Det kan læres bort konkrete verktøy og strategier 

foreldrene opparbeidet under en konkret situasjon samtidig som det støttes foreldrene 

emosjonelt i den prosessen. Dette er en styrking av foreldrenes mestringsforventninger 

(Bandura, 1997) gjennom dialogene i forumet. De er ikke alene, det er andre der ute som 

kjenner igjen hvordan det er å måtte leve i uvisshet og med konstante endringer. 

Muligheten av å dele tidligere erfaringer kan begrenses av graden av fortrolighet foreldrene har 

med ikt-systemet (Finn, 1999). Selv om en nettbasert selvhjelpsgruppe er en lett tilgjengelig 

plattform uten faste grenser i tid og rom, for å kunne dele sine egne erfaringer bør foreldrene være 

helst en digitalt dannet pasient (Tjora, 2004), dette for å kunne føle seg trygg nok i bruk av 

elektroniske verktøy.  Hvis ikke kan dette begrense foreldrenes mulighet av å kunne uttrykke og 

dele sine egne erfaringer og delta aktivt i et nettbasert felleskap. Dette belyses ved enkelte 

kommentarer som oppstår under trådene hvor foreldrene forteller selv at de er ikke spesielt aktive 

i forumet, men at de leser trådene for å skaffe seg informasjon. Disse foreldrene anses å være 

digital oppkoplede pasienter (Tjora, 2004, s. 26) fordi de er oppkoplede til helserelaterte tjenester 

via IKT men de er ikke aktive i meningsproduksjon i forumet, som kan ha nyte av bruk av 

forumet ved å bruke den andre kilden som presenteres nedenfor. 

5.2. Andres mestring lest i forumet  
Rommet «Foreldrepraten» beholder tråder som strekker seg fra året Foreldrehjelpen ble 

startet. Så muligheten for lett tilgang hjemmefra og utover lang tid gjør at foreldrene har stor 

grad av fleksibilitet for å lese om andres mestring i forumet. 

Dette skjer på grunn av oppsettet av forumet, det vil si, fordi trådene er åpne og blir lagret, har 

foreldrene frihet til å lese, kommentere og stille spørsmål om konkrete verktøy og strategier 
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for å løse en konkret situasjon. Forumet er tilgjengelig 24 timer i døgnet og har ingen barrierer 

relatert til tid eller sted (Finn, 1999).  

For å uttrykke hvordan disse samtalene er en kilde for opparbeidelse av mestringsforventninger, 

gjøres det gjennom kommentarer hvor selve evaluering forekommer spontant i trådene. I disse 

vurderingene gis det uttrykk om hvordan foreldrene opplever bruk av forumet og hvilken grad 

av nyttiggjøring får de ut av deltakelse i forumet, som i «Dette forumet er et bra tiltak som ble 

iverksatt for 7 år siden. Det har vært til mye trøst i en vanskelig tid» mens en annen forelder 

kan fortelle «Jeg har vært medlem fra starten av og hatt mye nytte av forumet. Tusen takk for 

at det finnes», og disse kommentarer finnes også i tråder som hører til hovedkategorien 

«Emosjonell støtte». Kommentarer kan lyde slik:  

«Perioden med uvisshet og redsel har lært meg mye og det har ikke minst tiden min her 

inne lært meg!. Jeg setter stor pris på og beundrer alle her inne, alle skjebner, alle sterke 

historier som har blitt delt. Jeg bøyer meg i støvet for at en del av dere klarer å stå opp 

om morgenen! Jeg kommer nok fortsatt til å være her inne med jevne mellomrom».  

Gjennom disse kommentarene og direkte tilbakemeldinger under samtalene forteller 

foreldrene hva har de brukt utvekslingene i forumet til og hvordan dette har hjulpet dem i 

hverdagen, så de uttrykker eksplisitt hvordan de opplever at erfaringsutveksling bidrar til økt 

mestringsevne til å hanskes med sine problemer (Bury, 1997, Gundersen, 2011, Hedlund og 

Landstad, 2011) og de finner emosjonell støtte ved å lese om andres mestring (Bandura, 

1997). Mens ved å ha konkret utveksling om erfaringer belyser også foreldrene at som 

nettbaserte selvhjelpsgrupper kan bidra til å tette hull i helseomsorgen som totalt sett kan 

gjøre det mer helhetlig (Tjora og Sandaunet, 2010). Opparbeidelse av mestringsstrategier 

gjennom læring av andres mestring kan kompensere for manglende tiltak rettet mot pårørende 

i helseomsorgen (NOU, 2011). 

Det at Foreldrepraten foregår som et lukket rom kan virke også som støttende på grunn av 

felles livssituasjoner. I vårt moderne samfunn er det klare og høye forventninger på hva 

foreldrene bør klare å gjøre i hverdagen som formidles spesielt via aviser, radio, TV og 

sosiale medier (Bandura, 97, s. 93). Ved å kunne ha kontakt med andre foreldrene med 

funksjonshemmede barn innenfor klare rammer hvor tilgangen til utenforstående er begrenset, 

gir Foreldrepraten mulighet til at foreldre med funksjonshemmede barn kan sammenligne seg 

selv og sine mestringsforventninger med andre i lignende situasjon (Bandura, 97, s.87). Å lese 

om andres erfaringer, læringsprosesser og hverdagssituasjoner minsker konkurransefølelse og 

dermed muligheten til å miste mestringsfølelsen. I en lukket arena med likesinnede blir det 
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enklere å kjenne seg igjen i forskjellige episoder og dermed lettere å kunne overføre andres 

mestring til sine egne strategier sammenlignet med arenaer med foreldrene med friske barn. 

På en annen side, som Baum, (2004), Finn (1999) og Zaidman- Zait (2007) påpeker, finnes 

det alltid en mulighet for feil informasjon og misforståelser under samtalene. Foreldrene har 

forskjellige utgangspunkter både med tanke på faglig kunnskap og erfaringsbasert kunnskap, 

så muligheten for at noen av deltakere kan enten oppgi feilinformasjon eller misforstå 

informasjon er til stede også i Foreldrepraten. Samtidig, til tider oppstår misforståelser blant 

foreldrene. Dette kan skyldes mangel på ansikt-til-ansikt kommunikasjon (Bindorf Kopf, 

2012) som gjør at skriftlig informasjon kan til en viss grad tolkes forskjellig ut fra personlig 

bakgrunn hos forskjellige foreldrene. 

5.3. Å få bekreftelse og anerkjennelse av at en mestrer/kan mestre  
Trådene i forumet består av kommentarer som viser støtte blant deltakerne. Dette gjør at for å 

anerkjenne foreldrene under samtalene brukes utelukkende skriftlige tilbakemeldinger for å 

styrke egne og andre foreldres mestringsprosess. I forumet uttrykkes bekreftelsen og 

annerkjennelsen gjennom kommentarer som hører til hverdagslige uttrykk. Den ene er 

gjennom hilsninger og den andre er gjennom uttrykk av støtte av foreldrenes følelser under 

dialogene. 

Skriftlige hilsninger har en dobbel betydning for foreldrene. På en side kan de uttrykke seg 

skriftlig på samme måte som man gjør personlig med vanlig høflighetsformer, for eksempel 

«Lykke til», «Tusen takk» eller «Sender deg en klem» som er oppløftende uttrykk mens det 

finnes også høflighetsformer som «Kondolerer» eller «Føler med dere» som støtter foreldrene 

i en vanskelig situasjon. Dette kan oppleves som nært i et forum hvor ellers er det geografisk 

sett langt fra hverandre og hvor foreldrene kan oppleve isolasjon i hverdagen (Strauss m.fl., 

1984). På den andre siden, er forelderen bak den oppstartende tråden mottaker av skriftlig 

støtte som kan oppleves som oppmuntrende, empatisk og motiverende til å kunne mestre 

situasjonen som oppleves som vanskelig. De er ikke alene i deres sak, det er andre foreldre 

som kjenner seg igjen i deres situasjon og støtter deres prosess (Munn-Giddings og McVicar, 

2006). 

Å kunne anerkjenne andres opplevelser er å kunne bekrefte at deres situasjon blir sett og 

forstått. Sympati og empati kommer i uttrykk i trådene. Gjennom disse gis skriftlig støtte av 

foreldrenes følelsesmessig prosess tilknyttet et bestemt problem mens mottakeren av 

kommentarene føler seg sett og forstått. Ved å lese empatiske uttrykk kan foreldrene kjenne 
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seg igjen i situasjoner i sykdomforløpet til barnet (Corbin og Strauss, 1991) som varierer 

gjennom faser av forbedring og forverring. Dette gjør foreldrene ved å beskrive oppdatering 

av endringer tilknyttet barnet og ved uttrykke sine egne følelser utløst av hver enkelt 

situasjon. Det er spesielt forskjellige måter å skrive om egne følelser som brukes til å gi 

uttrykk av anerkjennelse og bekreftelse av både andre foreldrenes mestringsprosess samtidig 

som gir det direkte tilbakemelding ved å uttrykke empati gjennom gjenkjennelse av følelser 

hos andre foreldrene.  

Dessuten, det er en viktig faktor at forumet ikke har noen tidsbegrensninger (Finn, 99), dette 

bidrar til kjennskap mellom foreldrene og uttrykk for deres mestringsstrategier over lang tid. 

Slik er det større sjanse for at det under dialogene kan gis realistiske tilbakemeldinger om 

bekreftelse og anerkjennelse av at foreldrene mestrer. I felleskapet kan foreldrene minne 

hverandre på tidligere situasjoner hvor de klarte å løse en selvopplevd vanskelig situasjon, 

noe som kan øke mestringsforventningene. (Bandura, 97, s.106). Dermed blir denne 

bekreftelsen og anerkjennelsen gjennom tilbakemeldinger meningsfylt for forelderen som 

trenger det. 

Når foreldrene opplever at sosial isolasjon er et problemområde (Strauss mfl., 1984) og det gis 

uttrykk for det i kommentarer som oppfordrer til personlige møter, da kan denne nettbaserte 

selvhjelpsgruppe brukes ved behov for å få bekreftelse for at en kan mestre uten å være 

avhengig av geografisk sted eller tid (Tjora og Sandaunet, 2010). Samtidig er det mulighet til 

å utvide sitt eget nettverk utenfor nettet. Innimellom hender det at noen få oppstartende 

meldinger forblir ubesvart. Som vist i kapittelet 3, finnes det 27 meldinger som var ubesvart i 

2012 og 2013. Grunnen til dette er uklart, det kan være en blanding av tidspunkt med lav 

brukertrafikk i forumet, valg av emne/overskrift eller at det finnes ikke flere som kjenner til 

saken som vil drøftes. Foreldrene selv drøfter årsaken til ubesvarte dialoger i en tråd som 

starter slik: 

«Jeg synes det er rart at enkelte ALDRI får svar på sine spørsmål her inne, men andre 

får mange svar på sine spørsmål. Og det kan spørres om akkurat det samme, men kun 

den ene får svar» 

Til dette svarer foreldrene ut ifra sine egne erfaringer og hypoteser på årsaken til manglende 

svar på noen tråder. Alle viser til forskjellige årsaker av personlig karakter som kan bidra til at 

noen tråder forblir ubesvart. Det går både på å prøve å finne en forklaring som går på tidspunkt, 

som «Vet ikke om det har litt med lav aktivitet på enkelte dager eller ikke. Men det er jo synd 

at det skal være slik». En annen forklaring som skrives om gjelder om kunnskap rundt emnet 
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en spør om, noe en forelder uttrykker som følgende «Jeg tror det har litt med lav aktivitet her 

inne å gjøre, for å snakke for meg selv så er det mange ting jeg ikke har peiling på». En tredje 

forklaring som drøftes går på overskudd hos foreldrene. For å kunne delta aktiv i forumet må 

de kunne ha overskudd selv til å skrive. Slik denne forelderen forteller «Kan bare snakke for 

meg selv, men jeg trenger overskudd til å bidra … derfor blir det ganske sporadiske besøk fra 

min side her inne».  

Gjennom metasamtaler om bruk av forumet øker foreldrene sjansen til å forebygge også at 

enkelte kan føle seg usett ved at deres forsøk på kontakt får ingen svar. I tillegg til å drøfte 

mulige årsaker til dette som i overnevnte eksempelet, avsluttes tråden med en oppfordring til 

videre bidrag og deltakelse, med en påminnelse til grunnlaget til digitalt likemannsarbeid. Det 

lyder slik: 

«Det er viktig at man svarer hvis man vet svaret. Vi har alle spørsmål og vi trenger svar. 

Vi foreldre må holde sammen og støtte hverandre. Det er en jungel vi skal leve i og ofte 

er det vanskelig å få svar fra de man burde få svar av. Så mitt ønske til dere alle, kan 

dere svaret, så svar. Det er dere medlemmene her inne som bygger forumet. Uten dere 

vil vi ikke ha noen Foreldrehjelpen». 

Selve dialogformen i trådene styrker muligheten til å kunne få bekreftelse av anerkjennelse for 

at en kan mestre. Å få den oppstartende meldingen sin besvart av andre foreldrene med 

lignende erfaringer kan bidra til å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet hos 

deltakerne i forumet (www.selvhjelpsforum.no). Denne utvekslingen gjør at 

mestringsforventning øker siden ut ifra dialogene bygger foreldrene et felleskap som baserer 

seg på gjensidighet, tillit og respekt (Askheim, 2012). 

 

5.4. Å styrke fysiologisk og emosjonell tilstand hos foreldrene 
Resultatene i støttende samhandling viser at deltakelse i denne nettbaserte selvhjelpsgruppen 

kan bidra til å styrke den emosjonelle tilstanden hos foreldrene med funksjonshemmede barn.  

Vurdering av hvordan forumet bidrar til å styrke den fysiske og emosjonelle tilstand hos 

foreldrene er gjennom metasamtaler om forumet som presentert i kapittel 4. Gjennom disse 

kommentarene gir foreldrene tilbakemelding om hvordan og hvorfor har deltakelse i forumet 

hjulpet dem i løpet av deltakelsesprosessen. Det å kunne vurdere hensikten av forumet gir 

mulighet til justering og forbedring ut ifra deltakerne ønsker selv i bruk av forumet. 
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Ved å kunne dele sine erfaringer i forumet og kunne lære av andres mestring ved å lese andre 

sine kommentarer om egne erfaringer, gis mulighet til foreldrene til å kunne føle seg tryggere 

i sin egen situasjon. Bandura (1997) hevder at «når en vurderer sine egne evner i en bestemt 

situasjon, støtter en seg delvis på kroppslige tegn og emosjonelle reaksjoner». I oppgaven er 

det hovedsakelig kommentarer om følelser som viser til skriftlig uttrykk i forumet om både 

fysiologisk og emosjonell tilstand (Bau, 2004, Finn, 1999, Munn-Giddings og McVicar, 

2006). Under underkategorien «Foreldrenes følelser» finnes det seksten følelser som uttrykkes 

ved å oppgi en direkte beskrivelse av egne følelser. Gjennom selve samhandlingen uttrykkes 

det som anses som vanskelige følelser slik som sorg, tristhet eller sinne. Ved å lese om andres 

følelser og reaksjoner til lignende situasjoner, kan den emosjonelle tilstand bak foreldrene 

styrkes. Det er også tilfeller hvor styrking forekommer i form av setninger som uttrykker 

andre følelser på en indirekte måte. Ved å beskrive en bestemt situasjon kan andre foreldrene 

støtte hverandre med å løfte opp den forelderen som trenger å styrke sin emosjonell tilstand.  

På samme måten som det uttrykkes emosjonell støtte i vanskelig situasjoner, kan foreldrene 

dele andre situasjoner som har positiv innvirkning både på familien og hverdagen. Som for 

eksempel når en forelder skriver «Nå har bilen komt på plass, og vi ser fram til ein litt enklare 

kvardag», hvor andre foreldrene gir svar som uttrykker glede, lettelse og håp. Svarer lyder slik 

«Så flott!! Gratulerer så mye med bilen!! Håper at justeringene blir gjort fort og greit» mens 

en annen svarer «Hurra! Det vil nok gjøre hverdagen lettere! Håper også at justeringene går 

fort» og en tredje viser støtte, hvor forelderen skriver «Gratulerer med bil, ser frem til vi får 

bil selv om et halvt års tid». 

Foreldrene kan skriftliggjøre hva de føler og hvordan de føler det på kroppen, og ved å få 

bekreftelse og anerkjennelse av at de kan mestre en vanskelig situasjon gjennom støtte i 

felleskapet som nettforumet gir, kan styrke foreldrenes muligheter til å håndtere situasjonen 

på en hensiktsmessig måte både for seg selv og resten av familien (Baum 2004, Gundersen, 

2011). 

Det finnes to farer som kan plasseres i denne mestringskilden. Den ene er at på grunn av 

anonymisering av deltakere i forumet kan medlemmer bli utsatt for negative, aggressive eller 

fiendtlige møter med andre i gruppen (Finn,1999). Dette ble ikke direkte observert under 

analysen av data i denne oppgaven, men det er absolutt en side å være bevisst på, siden den 

kan spille negativt inn på hensikten med å delta i en nettbasert selvhjelpsgruppe. Å bli møtt 

med negative eller aggressive kommentarer kan gjøre at deltakerne mister muligheten av å bli 
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styrket, noe som motstrider med selve hensikten til selvhjelpsgrupper 

(www.selvhjelpsgruppe.no). 

Den andre faren som plasseres i denne kilden til mestring er tausheten. Å ikke få besvart sine 

oppstartende meldinger kan oppleves som sårende. Denne problematikken drøftes i 

metasamtalene, hvor deltakerne diskuterer grunnene til at trådene kan innimellom forblir 

ubesvart. Som presentert i tredje kilden for mestringsforventninger, ved å bevisstgjøre 

deltakerne gjennom selvvurdering om bruk av forumet kan tausheten i dialogene forebygges. 

Oppfordring til svar blant deltakerne bidrar til å finne en løsning for at oppstartende 

meldinger svares selv om det er kun av en eneste deltaker. 
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6. OPPSUMMERING OG IMPLIKASJON FOR PRAKSIS 

6.1. Oppsummering av resultater 
Resultater viser at Foreldrehjelpen er et nettbasert selvhjelpsgruppe som karakteriseres av å gi 

både erfaringsbasert og emosjonell støtte til deltakerne. Foreldrene styrer valg av temaer de 

ønsker å snakke om, og det er fritt for alle med tilgang til forumet å velge om de vil kun lese 

dialogene for å skaffe seg informasjon eller om de velger å være mer aktive ved å delta i selve 

dialogene. Foreldrene gir uttrykk om hvordan de føler støtte og felleskap i bruk av forumet. 

Dette kan være direkte kommentarer samt deling av egne følelser og oppdatering av dialogene 

over tid. Spesielt oppdatering av dialoger gir en god mulighet for å gi tilbakemelding til resten 

av deltakere om hvordan en konkret situasjon ble løst. 

Deling av informasjon i dialog-form uten tids- og rombegrensninger gir stor grad av 

tilgjengelighet for foreldrene som ellers kan ha lite nettverk eller begrenset frihet til å 

samhandle med de andre foreldrene i samme situasjon. Det å kunne delta, enten passivt eller 

aktivt, med deling av egne erfaringer, følelser og kunnskap om støtteapparatet gir et innblikk 

om hvordan disse mestringsstrategier opparbeides. 

 

6.2. Refleksjon rundt forskningsprosessen 
Å velge og forske på et lukket nettbasert selvhjelpsgruppe har vært berikende og veldig 

utfordrende som forsker. Selve tilgangen til det nettbaserte forumet ble tilrettelagt på grunn av 

min kontakt med en av administratorene. Det viktigste for meg var likevel å kunne forske på 

en kommunikasjonsløsning som er fortsatt lite i bruk i rehabiliteringsfeltet i Norge. Det er 

spesielt at denne type løsning ble utviklet for å dekke et behov som var tydelig beskrevet fra 

offentlige instanser og tidligere forskning, nemlig det at tilbudet til foreldrene til 

funksjonshemmede barn er lite og svært fragmentert.  

For å besvare forskningsspørsmålene i studien valgte jeg å analysere materialet gjennom 

innholdsanalyse. Ved å analysere dialogene mellom foreldrene i forumet ønsket jeg å belyse 

hvilke temaer er viktige for dem å drøfte og hvordan denne nettbaserte samhandlingen bidrar 

til å øke mestringsforventningene hos foreldrene for å håndtere hverdagen på en lettere måte. 

Som forsker ønsket jeg å gi et innblikk om hva de snakket om, hvordan foreldrene ordlegger 

seg, for å kunne gi leseren mulighet til å bli kjent med hverdagen til mange familier med 

funksjonshemmede barn. 
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Under analyseprosessen av data ble tydelig i dialogene blant foreldrene at å delta i et 

nettbasert selvhjelpsgruppe kan støtte dem i hverdagen. Dette nettbaserte forumet har vist seg 

å være et digital møtested for foreldrene som ønsker å dele informasjon og søke støtte blant 

andre foreldrene i lignende situasjon. Som fagperson kjente jeg til noen av utfordringer fra 

min direkte kontakt med familier, men at så mange hverdagslige situasjoner kan være så 

vanskelige for familier som trenger mer støtte enn familier med friske barn overrasket meg. 

6.3. Perspektiver relevant for familiesentrert habilitering 
Det er foreløpig to perspektiver som er relevant for praksis innen familiesentrert habilitering. 

Som en del av empowerment i habiliteringsfeltet, oppfordres til bruk av nettbaserte 

selvhjelpsgrupper for pårørende som en del av tilbudet innen helsevesenet. Dette fordi 

pårørende kan ha behov for å møttes anonymt i lukkede rom, noe som kan gi frihet til å 

uttrykke seg, lufte følelser, finne støtte og dele informasjon med andre pårørende i lignende 

situasjon. En nettbasert selvhjelpsgruppe for foreldrene kan anses som en praksis som styrker 

foreldrene fordi det omfavner både relasjonell og deltakende praksis (Dunst mfl. 2002, Dunst 

mfl. 2007). Relasjonell og deltakende praksis beskrives som følgende 

«Relasjonell praksis er assosiert til aktiv lytting, empati og respekt, mens deltakende 

praksis er mer handlingsorientert og innebærer individualisering av tjenestetilbudet, 

fleksible tjenester og foreldre og barns involvering i habiliteringsprosessen». (Østensjø 

og Øien 2012, 198). 

Relasjonell praksis i denne studien er beskrevet i støttende samhandlingen. Det er gjennom 

denne gjensidige støtten gjennom empati, respekt og aktiv lytting at foreldrene føler seg 

ivaretatt i forumet. Deltakende praksis kobles i denne studien med erfaringsutveksling, siden 

gjennom deltakelsen i forumet foreldrene blir involverte i habiliteringsprosessen. 

Involveringen er handlingsoriententert ved å få mer informasjon om tjenestetilbudet og bedre 

kjennskap til sosioøkonomiske systemer som kan komme familiene til gode.  

Et annet perspektiv er generelt å øke bevisstgjøring blant helsepersonell om å praktisere en 

familiebasert habilitering. Digitalt likemannsarbeid kan styrke nøklene i arbeidet med 

fagpersoner for at tilbud innen helsevesenet jobber mer målrettet for å omfavne både barna og 

deres familier i perioder som kan oppleves som biografiske brudd i rehabiliteringsprosessen. 

Dette fordi en familiesentrert filosofi «er en erkjennelse av familiens betydning for barnets 

utvikling og helse, ivaretakelse av alle familiemedlemmene, informasjonsutveksling, 

samarbeid og partnerskap i beslutningstaking og tjenester som er i tråd med familiens ønsker 

og behov» (Østensjø og Øien, 2012, 198). Dessuten kan nettbaserte løsninger tette hull i 
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helsevesenet spesielt når barn fyller 18 år og mange har behov for oppfølging livet ut. Da kan 

også foreldrene med voksne funksjonshemmede barn få en arena for å møtte likesinnede, 

utveksle erfaringer og kunne snakke fritt om egne opplevelser og emosjoner. 

 

6.4. Perspektiver relevant for framtidig implementering av digitalt 

likemannsarbeid 
For foreldrene med funksjonshemmede barn er det relevant å støtte initiativer hvor foreldrene 

kan få dekket sine behov for å utveksle informasjon og samhandle med andre foreldre uten 

fagpersoner til stede. Foreldrene får mulighet til å kunne styre, velge og utvikle sine egne 

arenaer hvor de kan møttes uten rom- og tidsbegrensninger. Brukerkunnskap er et viktig 

grunnlag for å styrke mestringsstrategier, og jo sterkere foreldrene blir ved samhandling i 

felleskapet, jo bedre rustet blir familiene i et livsløpsperspektiv. Dermed kan begrepet 

introdusert i denne studien, digitalt likemannsarbeid beskrive denne typen likemannsarbeid 

organisert og gjennomført via nettbaserte løsninger. 

Det er relevant å drøfte muligheten av å bruke nettbaserte løsninger som tilbud for oppfølging 

av familier. I Norge jobber vi fortsatt med å utvikle gode nettløsninger som er universelt 

utformet, og som kan brukes som et verktøy for å fullføre en del av informasjonsplikten vi har 

i helsevesenet. Vurdering og evaluering av løsninger som kan forbedre informasjonsflyt 

gjennom digitalt likemannsarbeid kan være en mulighet for å dekke eksisterende 

begrensninger i tilbudet av mestringsskapende redskaper for foreldre med funksjonshemmede 

barn. Foreldrene etterlyser lettere tilgjengelighet og mer sammensatte tjenester for å kunne ha 

bedre oversikt over eksisterende tilbud i helsevesenet (Weyde, 2009, Lundeby, 2008, 

Gundersen, 2012). Det er derfor viktig å kunne støtte disse brukerstyrte løsningene med 

økonomisk støtte gjennom offentlige midler til oppstart og drift av nettbaserte 

selvhjelpsgrupper. 

Så lenge helsevesenet oppleves som fragmentert og lite tilgjengelig, kan digitalt 

likemannsarbeid fylle behovene for øvrig informasjon og praktisk tilnærming foreldrene 

trenger i hverdagen. I et nettbasert selvhjelpsforum bruker foreldrene sine egne ressurser for å 

støtte andre og samtidig bidra til bedre samhandling med støtteapparatet. Både foreldrene og 

fagpersoner ønsker å jobbe for barnas beste, som forsker ser jeg hvor nyttig og ressurssterke 

foreldrene blir av å være en del av et felleskap hvor de føler seg ivaretatt, sett og forstått. 

(Baum, 2004, Binford Hopf mfl, 2010, Janvier mfl, 2012, Oprescu, 2012). 
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For fagpersoner og helseinstitusjoner bør implementering av nettbaserte selvhjelpsforum for 

foreldre være en arena hvor vi ikke bør delta i. Nettbaserte selvhjelpsgrupper er en viktig 

ressurs for fagpersoner for to grunner. Den ene, fordi fagpersoner kan informere andre 

foreldrene om dette eksisterende tilbudet. Den andre, fordi det trengs ytterligere forskning om 

nettbaserte forum og digitalt likemannsarbeid, hvor forskerne kan få tilgang til nettbaserte 

selvhjelpsgrupper som kan gi innsikt i deltakernes behov og ønsker. Resultatene i denne type 

forskningen kan brukes som en indirekte tilbakemelding fra foreldrene om hvordan de 

opplever støtteapparatet og hva er deres behov for at familiene kan oppleve en god livskvalitet 

(Zaidman-Zait og Jamieson, 2007, 19-20). Dette kan bli ansett som brukermedvirkning på 

mikronivå (Andreassen, 2012, 183) siden det gir forskerne mulighet til «observasjon av 

samhandlingen over tid og av forløpet av prosessen» (Ibid) som kan brukes til å få en nyansert 

forståelse av foreldrenes situasjon i hverdagen. Dette for å kunne styrke samarbeidet mellom 

fagpersoner og foreldrene i habiliteringsprosessen. 

Avslutningsvis, denne studien bidrar til forskningsfeltet innen foreldrenes opplevelser i bruk 

av internett i Norge startet av Tonje Gundersen (2012). Gjennom resultatene kan bruk av 

digitalt likemannsarbeid i en nettbasert selvhjelpsgruppe belyse hva ønsker foreldrene å 

utveksle informasjon og erfaringer om samtidig som det beskrives hvordan de støtter og løfter 

hverandre. 

  



71 

 

LITTERATURLISTE 
Andreassen, T.A. (2012): Brukerperspektiv. En annen kunnskap om rehabilitering.  

I Solvang, P.K. og Slettebø, Å. (2012) Rehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Antonovsky, A. (1979): Health, Stress and Coping. San Francisco, CA: Jossey-Bass 

Antonovsky, A. (1987): Unraveling the Mystery of Health. How people manage stress and 

stay well. San Francisco, CA: Jossey-Bass 

Askheim, O.P. (2012): Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal 

akademisk 

Bandura, A. (1997): Self-Efficacy. The exercise of control. New York: W.H. Freeman and 

Company, s. 79-115 

Baum, L.S. (2004) Internet parent support groups for primary caregivers of a child with  

special health care needs, Pediatric Nursing, 30, 5, 381-90 

Binford Kopf, R. m.fl. (2013): Internet-based chat support groups for parents in family-based  

treatment for adolescent eating disorders: a pilot study. European eating disorder  

review, 21: 215-223 

Brekke, M. (2006): Analyse og fortolkning av tekst i forskningen. I: Brekke, M. (red),  

Å begripe teksten. Om grep og begrep i tekstanalyse. Kristiansand: Høyskoleforlaget 

(19-38) 

Bury, M. (1997): Health and illness in a changing society. Routledge: London, kap 4, 110- 

140 

Bø, B.P. og Olsen, B.C. (2008): Utfordrende foreldreskap-Under ulike livsbetingelser og  

tradisjoner. Oslo: Gyldendal. s. 194-211 

Corbin, J.M. Og Strauss, A. (1991): A nursing modell for chronic illness management.  

Based upon trajectory framework. Scholarly Inquiry for Nursing Practice: An  

International Journal, 5(3): 155-174 

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (2014)  



72 

 

Etiske retningslinjer for forskning på Internett 

Dunst, C.J., K. Boyd, C.M. Trivette og D.W. Hamby (2002). Family-oriented program  

models and professional helpgiving practices. Family relations, 51: 221-229 

Dunst, C.J. og I. Dempsey (2007): Family-professional partnerships and parenting  

competence, confidence and enjoyment. International Journal of Disability, 

Development and Education, 54: 305-318 

Dunst, C.J. C.M. Trivette og D.W. Hamby (2007). Meta-analysis of family-centered  

helpgiving practices research. Mental retardation & Developmental Disabilities 

Research Reviews, 13: 370-378 

Eide, H. og Eide, T., (2007): Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Finn, J. (1999): An exploration of helping processes in an online self-help group focusing on  

issues of disability. Health and Social Work, 24, 3, 220-231 

http://www.foreldrehjelpen.com/ 

Graneheim, U.H. og Lundman, B. (2003): Qualitative content analysis in nursing research:  

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Sweden: Umeå 

University. 

Gundersen T. (2011): One wants to know what a chromosome is: the internet as a coping  

resource when adjusting to life parenting a child with a rare genetic disorder. 

Sociology of Health and Illness, 33, 1, 81-95 

Gundersen, T. (2012): Et ordinær og særegent foreldreskap. En studie av foreldre til barn  

med sjeldne medisinske tilstander. Doktor avhandling. Oslo: Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi, UiO 

 

 

Hedlund, M. og B.J. Landstad (2011). Forskning på selvhjelp og selvhjelpsgrupper.  

Arbeidsnotat 239. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. 

Helse- og omsorgsdepartementet (2001) I-1032 Forskrift for habilitering og rehabilitering 

Janvier, A., B. Farlow og B. Wilford (2012). The experience of families with children with  

http://www.foreldrehjelpen.com/


73 

 

trisomy 13 and 18 in social networks. Pediatrics, 130, s. 293-298 

Krippendorff, K. (2013): Content analysis. An introduction to its methodology. London:  

SAGE Publications Ltd. 

Kvale, S. og S. Brinkheim (2010) Det kvalitative forskningsintervjuet. 2. utgave. Oslo:  

Gyldendal Norsk Forlag AS 

Lerdal, A. og M.D. Fagermoen (2011). Teoretiske modeller for læring og mestring.  

I Lerdal, A. og Fagermoen, M.D., (Red). Læring og mestring. Et helsefremmende 

perspektiv i praksis og forskning. Oslo: Gyldendal Akademisk, 17-37 

Lundeby, H. (2008). Foreldre med funksjonshemmete barn. En studie av familiemønster,  

yrkesaktivitet og møter med hjelpeapparatet. Doktor avhandling. Trondheim: NTNU 

Lundman, B. og U. H. Graneheim (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I: Granskär M, Höglund  

Nielsen B, redaktører. Tillämpad kvalitativ forskning innom hälso-och sjukvård. Lund, 

159 - 72.  

Malterud, K., (2011) Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. 3. utgave.  

Oslo: Universitetsforlaget. 

Munn-Giddings, C. og A. McVicar (2006). Self-help groups as mutual support: What do  

carers value? Health and Social Care in the Community, 15(1), 26-34 

NOU (2011:17): Når sant skal sies om pårørende samarbeid. Fra usynlig til verdsatt og  

inkludert. Helse- og omsorgsdepartementet 

Oprescu, F., m.fl. (2012). Online information exchanges for parents of children with a rare  

Health condition: Key findings from an online support community. Journal of Medical 

Internet Research, 15, 1: e16. 

Romsland, G.I. (2012) Mestring som mulighet. I Solvang, P.K. og Å. Slettebø (Red.)  

Rehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk 

Røkenes, O.H. og P-H. Hanssen. (2012) Bære eller briste. Bergen: Fagbokforlaget. S. 

Sandaunet, A-G. (2008). Keeping up with the new health care user: the case of online-help  

groups for women with breast cancer. Tromsø: Universitetet i Tromsø. 

Schreier, M. (2012). Qualitative content analyse in practice. London: SAGE publications Ltd. 

www.selvhjelpsforum.no 



74 

 

Strauss m.fl (1984): Chronic illness and the quality of life. St.Louis: The C.V. Mosby  

Company 

Tjora, A. H. (2004). Den digitale pasient. Helse Medisin Teknikk, 6, S.26-30 

Tjora, A.H. og A. G. Sandaunet (2010). Digitale pasienter. Gyldendal Akademisk: Oslo. S.  

13-81, 123-160. 

Tøssebro, J. og B. Ytterhus(2006). Funksjonshemmete barn i skole og familie.  

Oslo: Gyldendal. 102-127 

 

 Vifladt, E. H. og L.Hopen (2004). Helsepedagogikk: samhandling om læring og mestring.  

Oslo: Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom. 

Weyde, R.M. (2009). Den salutogenetiske modell. Mestring, livskvalitet og sammenheng i  

familier med funksjonshemmede barn. Master oppgave. Oslo: Det teologiske fakultet, 

UiO. 

Zaidman-Zait, A. og J.R. Jamieson (2007). Providing web-based support for families of  

infants and young children with established disabilities. Infants and young children, 

20, 1, 11-25 

Østensjø, S. og I. Øien (2012) Habilitering av barn. Deltakelse og hverdagsliv. I Solvang,  

P.K. og Å. Slettebø (Red.) Rehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk 



75 

 

VEDLEGG 

Vedlegg 1  
Oversikt over innholdet i forum Foreldehjelpen ved april 2014 

Her presenteres oversikt over rommene i forumet. Forumet er delt i fire rom som er fordelt i 

ytterligere. Analysen i denne studien er kun basert på samtaler i 2012 og 2013 som foregikk i 

Foreldrepraten. 

 

1. Nye medlemmer: 

a. Velkommen til Foreldrehjelpen, b. Presentasjon for å få tilgang til forumet 

 

2. Foreldrekroken:  

a. Foreldrepraten, b. Blogger/Facebook grupper eller andre nyttige grupper, c. 

Bilder og filmer, d. Postkassa og e. Etterlysninger 

 

3. Våre samarbeidspartnere:  

a. Våre hjelpemiddelsleverandører, b. Våre familiestøtte samarbeidspartnere og c. 

Våre samarbeidspartnere diverse 

 

4. Hjelpemidler:  

a. Diagnoseregister, b. Spørsmål om diagnoser og annet som har med sykdom å 

gjøre, c. Foreninger og andre aktiviteter, d. Tannpleie, kosthold og dietter, e. 

Opplæringssenter og andre plasser, f. Trening og opplæringsformer, g. Artikler og 

annet spennende, h. Nyttige nettsteder, i. Barnehage/skole/PPT, j. Rettigheter og 

økonomi. 
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Vedlegg 2  
 

Koderamme 

1. Skape personlig nettverk 

1.2. Møte under opphold 

1.3. Kjennskap med andre foreldre 

1.4. Vennskap i nærområdet 

2. Metasamtaler om forumet 

2.1. Trivsel i bruk av forumet 

2.2. Tilbakemeldinger til oppstarter av forumet og administrator 

2.3. Nyttiggjøring forumet 

3. Hverdagsdialog 

3.1. Gode ønsker i en høytidsdag 

3.2. Gode ønsker i hverdagen 

3.3. Igangsetting av hverdagsdialog 

3.4. Deling av barnekommentarer 

3.5. Deling av prosjekter med egne barn involvert 

3.6. Deling av hverdagsinformasjon 

3.7. Underholdning 

3.8. Oppdatering om barnets utvikling 

4. Tjenesteyting 

4.1. Medisinsk behandling 

4.2. Medisinsk utredning 

4.3. Kommunale tjenester 

4.3.1. Avvik i forhold til vedtak 

4.3.2. HC bevis 

4.3.3. PPT 
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4.3.4. Avlastning 

4.3.5. Tilskudd for tilrettelagt bolig 

4.3.6. Støttekontakt 

4.3.7. Grunnstønad 

4.3.8. Skole 

4.3.9. Barnehage 

4.3.10. Omsorgslønn 

4.3.11. Barnebolig 

4.3.12. BPA 

4.3.13. Ventetid svar fra kommunen 

4.4. Hjelpemidler 

4.5. Statlig forvaltning 

4.5.1. Økonomiske ytelser 

4.5.2. NAV 

4.5.3. Ventetid saksbehandling hos NAV 

4.5.4. Informasjon om særfradrag 

4.5.5. Foreldrenes arbeidsrettigheter 

4.5.6. Lovverket 

4.5.7. Overformynderiet 

4.5.8. Fylkesmannen 

4.5.9. Ventetid saksbehandling hos Fylkesmannen 

4.6. Øvrige støtteapparatet 

4.6.1. Statped 

4.6.2. Beitostølen 

4.6.3. Frambu 

4.6.4. Diverse bedrifter innen offentlig transport 

4.6.5. Forsikringsselskap 
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4.6.6. Spesialisthelsetjenesten 

4.6.7. Ventetid på svar fra spesialisthelsetjeneste 

4.6.8. Andre fagpersoner 

4.6.9. BUP 

4.7. Fordeling av oppgaver foreldre-støtteapparattet 

4.7.1 Utarbeidelse av IP 

4.7.2. Utarbeidelse av søknader og klager 

4.7.3. Utarbeidelse av andre dokumenter 

4. 8. Samarbeid med støtteapparatet 

4.8.1. Innvilget støtte 

4.8.1.1. Ja 

4.8.1.2. Nei 

4.8.2. Igangsetting av tiltak 

4.8.2.1. Ja 

4.8.2.2. Nei 

4.8.3. Ny medisinsk avtale 

4.8.3.1. Ja 

4.8.3.2. Nei 

4.8.4. Informasjon om lignende tilstander 

4.8.5. Foreldre inkluderes i samarbeidet 

4.8.5.1. Ja 

4.8.5.2. Nei 

4.8.6. Konflikter med støtteapparatet 

4.9. Andre temaer 

4.9.1. Informasjonsinnsamling 

4.9.2. Klær 

4.9.3. Gaver 
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4.9.4. Ferie 

4.9.5. Barneoppdragelse 

4.9.6. Mat 

5. Emosjonell støtte 

5.1. Håndtering av andres forståelse rundt funksjonshemming 

5.2. Oppfølging av endringer tilknyttet barnet 

5.2.1. Barnets dødsfall 

5.2.2. Forverring av barnets tilstand 

5.2.3. Forbedring av barnets tilstand 

5.2.4. Postoperativ oppfølging av barnet 

5.2.5. Ny tilleggsdiagnose 

5.2.6. Forverring av barnets sosial omgang 

5.3.Gjenkjennelse av behov for avlastning/hvile/hjelp 

5.4.Foreldrenes følelser 

5.4.1. Glede 

5.4.2. Bekymring 

5.4.3. Sinne 

5.4.4. Savn 

5.4.5. Frustrasjon 

5.4.6. Sorg 

5.4.7. Slitenhet 

5.4.8. Redsel 

5.4.9. Stress 

5.4.10. Lettelse 

5.4.11. Usikkerhet 

5.4.12. Fornøyd 

5.4.13. Håp 
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5.4.14. Spenning 

5.4.15. Tristhet 

5.4.16. Trygghet 
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Vedlegg 3  
Eksempler på formuleringer fra oppstartende meldinger som grunnlag til oppbygging av 

hovedkategoriene og underkategoriene i koderammen 

Det er fem hovedkategoriene: Skape personlig nettverk, Metasamtalet om forumet, 

Hverdagsdialog, Tjensteyting og Emosjonell støtte. I dette vedlegget vises eksempler på 

hvordan ble underkategoriene valgt ut fra hovedinnholdet eller Formuleringer fra 

oppstartende meldinger. 

Fra de to første kategoriene vises de aktuelle formuleringer i samtlige meldinger, mens når det 

gjelder Hverdagsdialog, Tjenesteyting og Emosjonell støtte vises det kun eksempler for hver 

underkategori på grunn av det store antallet meldinger. 

Formuleringer fra oppstartende meldinger og første-nivå  

underkategorier av ”Skape personlig nettverk” 

Noen som har tenkt seg til Beitostølen Møte under opphold 

Flere som skal til Beitostølen Møte under opphold 

Andre som skal til SSE Møte under opphold 

Trygghetsnett: Nettverk for foreldre i Vestfold fylke Kjennskap med andre foreldre 

Andre som trener på PTØ Møte under opphold 

Barn ønsker venner i samme fylke Vennskap i nærområdet 

Kontakt med andre foreldre med funksjonshemmede 

tenåringsbarn 

Kjennskap med andre foreldre 

Er det andre barn som skal til Frambuleir i år? Møte under opphold 

Noen herfra som skal til Baklofenklinikk neste uke? Møte under opphold 

 

Formuleringer fra oppstartende meldinger og første-nivå 

underkategorier av ”Metasamtaler om forumet” 

Spam-gjestene i forumet Trivsel i bruk av forumet 

Gratulasjoner for jubileum Tilbakemeldinger til oppstarter og administratorer 

Ønsker tilbakemeldinger om hva som savnes av 

informasjon 

Nyttiggjør forumet 

Påminnelse om forumsjubileum Tilbakemeldinger til oppstarter og administratorer 

Nye sider lagd av en av administratorer Tilbakemeldinger til oppstarter og admnistratorer 

Hvordan øke aktiviteten i forumet Tilbakemeldinger til oppstarter og administratorer 

Grunnen til at noen får svar og andre ikke? Trivsel i bruk av forumet 

Forumet får samarbeidspartnere Nyttiggjør forumet 
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Håper alle får lyst til å skrive igjen Trivsel i bruk av forumet 

 

 

Formuleringer fra oppstartende meldinger og første-nivå  

underkategorier av ”Hverdagsdialog” 

Håper alle andre for en fin julaften Gode ønsker i en høytidsdag 

Ønsker alle en riktig god jul Gode ønsker i en høytidsdag 

Går på glitrende frost, fordi jeg er glitrende pen Deling av barnekommentarer 

Lenke om et filmprosjekt  Deling av prosjekter med egne barn involvert 

Barn som hadde tegnet og hadde en fortelling om det Deling av barnekommentarer 

Barn er på skolen og det skal vaskes i huset. Deling av hverdagsinformasjon 

Man skal lage et regnestykke som gir alltid samme 

sum 

Underholdning 

Lenke om reportasje fra filmprosjekt Deling av prosjekter med egne barn involvert 

Her i huset går livet sin gang Deling av hverdagsinformasjon 

Håper dere alle får en kos dag Gode ønsker i hverdagen 

Barnet begynte på ny skolenivå og det fungerte veldig 

bra 

Oppdatering om barnets utvikling 

Barnet hadde bursdag og begynte på nytt skoletrinn Oppdatering om barnets utvikling 

Vits Underholdning 

Har dere planer i sommer, vi skal til to steder Deling av hverdagsinformasjon 

Det regner og jeg skal jobbe på kontoret Deling av hverdagsinformasjon 

Barnets kommentar om seg selv Deling av barnekommentarer 

Hylla skal ikke være tom for regninger Underholdning 

Barnet har begynt på skolen Oppdatering om barnets utvikling 

Barnet har vært med på en film Deling av prosjekter med egne barn involvert 

Ha en fin natt alle sammen Gode ønsker i hverdagen 

Stille i huset, barnet på avlastning og forpliktelser 

unnagjort 

Deling av hverdagsinformasjon 

Gratulerer til alle mammaene her inne Gode ønsker i en høytidsdag 

Det er kaldt, barnet er på avlastning og huset er stille Deling av hverdagsinformasjon 

Hvordan er det med alle? Igangsetting av hverdagsdialog 

Hva driver dere med? Igangsetting av hverdagsdialog 
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Formuleringer fra oppstartende meldinger, første-nivå og andre-nivå 

underkategorier av ”Tjenesteyting” 

Barnet har sår på forhuden, noen som 

vet om en salve eller noe som kan 

brukes? 

Medisinsk behandling  

Tidsfrister om saksbehandling hos PPT Kommunale tjenester PPT 

Utsette puberteten hos barnet, 

erfaringer? 

Medisinsk utredning  

En mor har ei bokide, noen som er 

interessert i å være med? 

Andre temaer Informasjoninnsamling 

Drøftes uttalelse fra Regjeringen om 

støtte til familier med 

funksjonshemmede barn, erfares ikke i 

praksis. Hva tenker dere? 

Statlig forvaltning Lovverket 

Barnet mistet mat- og drikkelysten. Tar 

imot alle gode råd. 

Endringer i barnets tilstand  

Har noen hørt om oppladbare sokker og 

hansker 

Hjelpemidler  

Gir dere lommepenger til barna, hvor 

mye, må de gjøre noe for å få dem? 

Andre temaer Barneoppdragelse 

Erfaringer med Kidwalk eller Mustang? Hjelpemidler  

Mening om NAV, spørreundersøkelse Statlig forvaltning NAV 

Noen med erfaringer fra Huseby 

kompetansesenter? 

Øvrige støtteapparatet Statped 

Tips om sko som gir god støtte? Hjelpemidler  

Kan søke om mer avlastning, hvor mye? 

Hva fungerer best for dere? 

Kommunale tjenester Avlastning 

Tips og råd for hyppige oppvåkninger Endringer i barnets tilstand  

Er det mulig å få assistansehjelp av BPA 

ved sykehusinnleggelse av barnet? 

Kommunale tjenester BPA 

Er det vanlig å gi beskjed når involverte 

fagpersoner i kommunen sier opp? 

Kommunikasjon foreldre-

støtteapparatet 

Oppdatering i endringer 

Brukes støttekontakttimer i 

sommerferien? 

Kommunale tjenester Støttekontakt 

Er det noen aldersgrense for å få BPA? Kommunale tjenester BPA 
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Hvem hjelper dere å skrive søknader om 

stønad og avlastning, avslag? Hvem 

fortalte hva dere skulle søke på, hva dere 

har krav på? 

Kommunikasjon foreldre-

støtteapparatet 

Utarbeidelse av søknader og 

klager 

Hvordan settes autismediagnosen, 

meninger rundt det 

Medisinsk utredning  

Hvordan er saksbehandling hos NPE og 

kan en advokat ta over? Anbefalinger? 

Kommunikasjon foreldre-

støtteapparatet 

Utarbeidelse av søknader og 

klager 

Gavetips til assistent og spesialpedagog 

i barnehage 

Andre temaer Gaver 

Noen med erfaringer av akupunktur mot 

spasmer eller reflux? 

Medisinsk behandling  

Noen som har erfaringer med 

Habiliteringen på Ahus? 

Øvrige støtteapparatet Spesialisthelsetjeneste 

Noen som har vært på Beitostølen 

Helsesportsenter? Hvordan er det? 

Øvrige støtteapparatet Beitostølen 

Hva trengs for å få dispensasjon ved 

skolestreik? 

Kommunale tjenester Skole 

Hvordan regnes betalingsevne i.f.t. 

tilskudd til bolig 

Kommunale tjenester Tilskudd for tilrettelagt bolig 

Barnet mister vernepleier i overgangen 

til skolen, hvordan kan vi klage, hvilken 

lov regulerer dette? 

Kommunikasjon foreldre-

støtteapparatet 

Utarbeidelse av søknader og 

klager 

Hva tenker dere om endringer i 

omsorgslønn, hva skjer nå? 

Kommunale tjenester Omsorgslønn 

Erfaringer med egen badestol til 

offentlige bassenger? 

Hjelpemidler  

Hvordan har tiden etter nissenplastikk 

vært for andre? Ble resultatet vellykket? 

Medisinsk behandling  

Barnet har vansker med å gå, men ikke 

hoppe, er det forskjellige mekanismer? 

Endringer i barnets tilstand  

Barnet har mye oppkast, har blitt utredet 

men finner ikke årsaken. 

Videreutredning? 

Medisinsk utredning  

Får man særfradrag på bolig selv om 

man bygger i 2012, etter at 

sykdomskostnadene er påløpt? 

Statlig forvaltning Informasjon om særfradrag 

Hjelpestønad foreslått fjernet. Hva 

synes dere andre? 

Statlig forvaltning  
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Hvor mye info må man vedlegge for å få 

særfradrag ved tilrettelegging av bolig? 

Statlig forvaltning Informasjon om særfradrag 

Er barnet med på genetisk utredning? Øvrige støtteapparatet Spesialisthelsetjeneste 

Dere som jobber, hvordan gjør dere det 

med tanke på sykedager og andre 

møtevirksomhet på grunn av barnets 

tilstand? Hvordan løser dere det? 

Statlig forvaltning Foreldrenes 

arbeidsrettigheter 

Hvordan forberede seg til genetiker-

time? Hva bør jeg ha av dokumentasjon 

og papirer omkring barnets utvikling? 

Øvrige støtteapparatet Spesialisthelsetjeneste 

Kan man ta ulønnet permisjon fra 

jobben utover lang tid for å ha et 

treningsopphold for barnet utenlands?  

Statlig forvaltning Arbeidsrettigheter hos 

foreldrene 

Skal tvillingbrødre gå i samme 

avdelingen? Innspill til dette? 

Kommunale tjenester Barnehage 

Kuledyne, hvordan fungerer det og 

hvordan kan det brukes? Erfaringer? 

Hjelpemidler  

Hva er viktig å få frem i søknaden om 

IP? 

Kommunikasjon foreldre-

støtteapparatet 

Utarbeidelse av IP 

Har noen anbefalinger til en arkitekt i 

nærområdet med erfaring i tilbygg? 

Øvrige støtteapparatet Andre fagpersoner 

Har barn rettigheter til å kunne ha med 

seg vogn til gaten på flyplassen, siden 

barnet ikke kan gå selv? 

Øvrige støtteapparatet Offentlig transport 

Noen som har vært på Baklofenklinikk 

og kan fortelle litt om programmet? 

Øvrige støtteapparatet Spesialisthelsetjeneste 

Hvem skal dekke reiseutgifter for 

refusjon i forbindelse med tilpasning av 

hjelpemidler hos NAV? 

Statlig forvaltning NAV 

Kan man velge koordinator for IP? Må 

den være en kommunal ansatt? 

Kommunikasjon foreldre-

støtteapparatet 

Utarbeidelse av IP 

Har noen av deres barn med 

atferdsvansker prøvd kiropraktor? 

Medisinsk behandling  

Noen som har barn med psykiske plager 

som blir dårligere om vinteren? 

Endringer i barnets tilstand  

Lovendringer om å innskrenke 

rettigheter hos NAV og kommunen 

Statlig forvaltning Lovverket 

Noen som trenger en badedrakt? Andre temaer Klær 
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Bør vi sloss for å få en diagnose til 

barnet? 

Medisinsk utredning  

Vi skal bestille hus som kan tilpasses for 

å bygge nytt, hvem sender vi søknad til? 

Hva råder dere i lignende situasjon? 

Kommunale tjenester Tilskudd for tilrettelagt bolig 

Barnet forteller historier som ikke 

stemmer, hva er deres erfaringer, hva 

gjør dere? 

Endringer i barnets tilstand  

Lenke for å beregne oversikt over vask 

og tørking og klær ift søknad av 

grunnstønad 

Kommunale tjenester Grunnstønad 

Hvor finner jeg en hel dress til stor gutt? Andre temaer Klær 

Kriterier for å få støttekontakt Kommunale tjenester Støttekontakt 

Oppfølging i avlastningsbolig, hva kan 

man forvente og hva er deres erfaringer? 

Kommunikasjon foreldre-

støtteapparatet 

Oppfølging i 

avlastningsbolig 

Dere som har barn som er mye syk, 

hvordan får dere dager nok til 

oppfølging? 

Statlig forvaltning  

Har man rettigheter angående (mer) 

leksehjelp på skolen? 

Kommunale tjenester Skole 

Dere med multifunksjonshemmede 

barn, hvor mye avlastning har dere? 

Kommunale tjenester Avlastning 

Hvordan beregne hvor mye får man i 

tilskudd til tilrettelagt bolig? 

Kommunale tjenester Tilskudd for tilrettelagt bolig 

Hvor mye koster et døgn på barnebolig 

sammenlignet med private 

avlastningsløsninger? 

Kommunale tjenester Barnebolig 

PPT har ikke ressurser til å dekke 

barnets enkeltvedtak i barnehage 

Kommunale tjenester PPT 

Hva gjør man med legetimer, møter osv 

mtp arbeid? 

Statlig forvaltning Arbeidsrettigheter hos 

foreldrene 

 

Ved søknad om hjelpestønad, begrunner 

dere hjelpebehov? 

Kommunikasjon foreldre-

støtteapparatet 

Utarbeidelse av søknader og 

klager 

Når Duphalac ikke virker, hva bruker 

dere? 

Medisinsk behandling  

Synspunkter om NOU 2011:17 Statlig forvaltning Lovverket 
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Er vår elektriske rullestol godkjent for 

bil? 

Hjelpemidler  

Har dere gode tips å ha i betraktning når 

vi skal velge bil til et 

multifunksjonshemmet barn 

Hjelpemidler  

 

Formuleringer fra oppstartende meldinger, første-nivå, andre-nivå og 

tredje-nivå underkategorier av ”Søk av emosjonell støtte” 

Er usynlig funksjonshemming 

vanskeligere å forstå i 

samfunnet enn synlig 

funksjonshemming? 

Håndtering av andres 

forståelse rundt 

funksjonshemming 

  

Ingen informasjon om 

endringer av ventetid i NAV 

sin saksbehandling 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Ventetid i 

saksbehandling hos 

NAV 

 

Deling av lenke om en familie 

som får veldig lite kommunal 

støtte 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Innvilget støtte Nei 

Et barn til et medlem sovnet inn Oppfølging av 

livsendringer 

Barnets dødsfall  

Strid i behandling rundt barnet 

ender med bekymringsmelding 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Konflikter med 

støtteapparatet 

 

Deling av følelser rundt et 

sykehusbesøk 

Foreldrenes følelser Bekymret  

Deling av følelser rundt et 

legebesøk 

Foreldrenes følelser Redsel  

Deling av følelser rundt 

sykdom hos familiemedlemer 

og ny diagnose hos barnet 

Oppfølging av 

livsendringer 

Ny tilleggsdiagnose  

Endringer i kosthold har 

minimert symptomer, barnet 

har fått bedre helse 

Oppfølging av 

livsendringer 

Forbedring av barnets 

funksjon 

 

Venter på svar av blodprøver Samarbeid med 

støtteapparatet 

Ventetid i 

spesialisthelsetjeneste 

 

Barnet har lært seg å hoppe på 

trampolina 

Oppfølging av 

livsendringer 

Forbedring i barnets 

tilstand 
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Faren er glad for at barnet får til 

en ny aktivitet 

Foreldres følelser Glede  

Barnet får mer 

spesialundervisning enn 

vedtaket tilsier 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Innvilget støtte  

Sykehuset avlyste operasjon på 

svært kort frist 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Ny medisinsk avtale Nei 

Barnet har hatt en positiv og 

roligere skolestart 

Oppfølging av 

livsendringer 

Forbedring av barnets 

funksjon 

 

Deling av følelser og 

frustrasjon rundt en operasjon 

og komplikasjoner deretter 

Oppfølging av 

livsendringer 

Postoperativ 

oppfølging hos barnet 

 

Mora er total utslitt, har gått 

uten søvn i flere dager 

Gjenkjennelse av behov 

for 

avlastning/hvile/hjelp 

  

Barna skal til genetikeren og 

spesialisthelsetjeneste 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Medisinsk avtale  

Mor fik medhold i klagen på 

omsorgslønn 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Innvilget støtte Ja 

Ny behandlingstilbud 

igangsettes for å bedre barnets 

funksjon i tillegg til å delta på 

genetisk veiledning 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Igangsetting av tiltak Ja 

Barnet har fått ny diagnose 

med forverret symptomsbilde 

Oppfølging av 

livsendringer 

Ny tilleggsdiagnose  

Familie måtte avbryte ferien på 

grunn av barnets sykdom i 

avlastningstid 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Konflikter med 

støtteapparatet 

 

Foreldrene har lite avlastning 

og klarer ikke å hente seg 

Gjenkjennelse av behov 

for 

avlastning/hvile/hjelp 

  

Usikkerhet om barnets 

diagnose 

Foreldrenes følelser   

Mistenker at læreren er 

urettferdig mot sitt barn 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Bekymret  
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Støtteapparatet har ikke satt i 

gang noe tiltak for å hjelpe 

barnet på skolen 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Igangsetting av tiltak  

Bekymret etter tannlegebesøk 

for mulige symptom som kan 

være en del av et syndrom 

Foreldrenes følelser Bekymret  

Foreldrene har fått innvilget 

riktig sats på hjelpestønad 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Innvilget støtte Ja 

Fått innvilget stønad til 

boligtilskudd 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Innvilget støtte Ja 

Barnet ble slått ned på skolen 

og læreren er varslet 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Igangsetting av tiltak Ja 

En del støtteordninger er på 

plass, barnet er stabil og snart 

blir det innflytelse til tilpasset 

hus 

Oppfølging av 

livsendringer 

Innvilget støtte Ja 

Oppkasten har stoppet hos 

barnet, spisesituasjoner er 

roligere og barnet er mer aktiv 

Oppfølging av 

livsendringer 

Forbedring av barnets 

funksjon 

 

Endelig har barnet fått time hos 

genetiker 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Medisinsk avtale Ja 

Ferdig med opphold hos 

Frambu, hele familien har hatt 

nyte av den 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Informasjon om 

lignende tilstander 

 

Barnet har gått gjennom en 

operasjon og virker som det har 

fungert 

Oppfølging av 

livsendringer 

Postoperativ 

oppfølging hos barnet 

 

Barnet har vært mye syk de 

siste måneder 

Oppfølging av 

livsendringer 

Forverring av barnets 

funksjon 

 

Foreldrene er utslitte og lei av 

sykdom men ingen mulighet til 

avlastning 

Gjenkjennelse av behov 

for 

avlastning/hvile/hjelp 

  

Forverring av barnets tilstand Oppfølging av 

livsendringer 

Forverring av barnets 

funksjon 

 

Foreldrene er utslitt etter 

forverring av barnets tilstand 

med uvisshet rundt årsaken 

Gjenkjennelse av behov 

for 

avlastning/hvile/hjelp 
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Uvanlig begrunnelse på avslag 

på søknad for støttekontakt 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Innvilget støtte Nei 

Barnet uttrykker uro for sorgen 

etter flere dødsfall i familien 

Oppfølging av 

livsendringer 

Forverring av barnets 

funksjon 

 

Genetikeren informerte om at 

det finnes to andre barn med 

samme kromosomavvik enn 

barnet 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Informasjon om 

lignende tilstander 

 

Deler bekreftelse om at barnet 

har ingen degenerativ sykdom 

Oppfølging av 

livsendringer 

Foreldrene inkluderes i 

samarbeidet 

Ja 

Forelder uttrykker beundring 

om andres foreldres hverdag 

Håndtering av andres 

forståelse rundt 

funksjonshemming 

  

Barnet blir mobbet på skolen Oppfølging av 

livsendringer 

Igangsetting 

kartlegging av sosial 

inkludering 

 

PPT, skoleledelsen og BUP blir 

støttenettverk for familien 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Igangsetting av tiltak Ja 

Kommunen endrer vedtak av 

BPA og hjemmeavlastning 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Innvilget støtte Nei 

Fått avkreftet degenerative 

nevrologiske sykdommer hos 

barnet 

Oppfølging av 

livsendringer 

Foreldrene inkluderes i 

samarbeidet 

Ja 

Barnet skal på utredning og 

mannen skal være borte i ei uke 

Oppfølging av 

livsendringer 

Ny medisinsk avtale Ja 

Etter å ha fått diagnosen ble 

tiltak igangsatt  

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Igangsetting av tiltak Ja 

Barnets utvikling forbedrer seg 

raskere enn forventet 

Oppfølging av 

livsendringer 

Forbedring av barnets 

tilstand 

 

Forhøyet stress på grunn av en 

innkalling til 

spesialisthelsetjeneste på svært 

kort tid 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Ny medisinsk avtale Ja 

Foreldrene blir veldig stresset 

med planlegging og 

forberedelser av sykehusavtale 

Foreldrenes følelser Stresset  
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Svar på blodprøver er positiv Oppfølging av 

livsendringer 

  

Med begge foreldrene i arbeid, 

sliter mor med å løfte barnet 

alene etter skoletid 

Gjenkjennelse av behov 

for 

avlastning/hvile/hjelp 

  

Det tar tid å få nødvendige 

hjelpemidler for forflytning 

hjemme på plass  

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Saksbehandling hos 

NAV 

 

Venner stiller opp til oppussing 

uten å ha blitt spurt 

Gjenkjennelse av behov 

for 

avlastning/hvile/hjelp 

  

Foreldrene er glad for 

overraskelsen om dugnad 

Glede   

Barnet utagerer mye siden hun 

begynte på skolen 

Oppfølging av 

livsendringer 

Forverring av barnets 

tilstand 

 

Oppdatering om endringer i 

avlastningssøknad 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Innvilget støtte Nei 

Barnet har fått tillegsdiagnose Oppfølging av 

livsendringer 

Ny tilleggsdiagnose  

Barnet har to ytterpunkter i 

humøret, ingenting hjelper 

Oppfølging av 

livsendringer 

Forverring av barnets 

tilstand 

 

En person kommenterte at 

barnet var for stor til å sitte i 

vogna 

Håndtering av andres 

forståelse rundt 

funksjonshemming 

  

Barnet nekter å bruke vogna 

etter andres kommentarer 

Foreldrenes følelser Tristhet  

Barnet sovnet inn Oppfølging av 

livsendringer 

Barnets dødsfall  

Endelig får barna hjelp Samarbeid med 

støtteapparatet 

Innvilget støtte Ja 

Barnehagen nekter barnet å 

bruke akebrett 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Konflikter med 

støtteapparatet 

 

Andre fagpersoner blir koblet 

inn for å finne tilrettelegginger 

i uteaktiviteter 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Igangsetting av 

kartlegging av sosial 

situasjonen rundt 

barnet 

Ja 
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Barnet har hatt motorisk 

fremgang, er veldig stolt 

Oppfølging av 

livsendringer 

Forbedring av barnets 

tilstand 

 

Forelder føler at hun strekker 

ikke til på grunn av uvisshet om 

barnets tilstand 

Foreldrenes følelser Sorg  

NAV hadde glemt å sende 

vedtak om grunnstønad 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Ventetid i 

saksbehandling hos 

NAV 

 

En mor forteller aktiviteter i 

hverdagen rundt barnet 

Oppfølging av 

livsendringer 

  

Mor har fått barnets kognitiv 

utredning, kjenner at sorgen 

kommer tilbake 

Foreldrenes følelser Sorg  

Uvisshet rundt barnets 

diagnose forårsaker angst hos 

mor 

Foreldrenes følelser Bekymring  

Er det egentlig et godt liv selv 

om en har mistet seg selv i 

prosessen av å være forelder til 

et funksjonshemmet barn? 

Foreldrenes følelser Sorg  

Venter på barnets diagnose Samarbeid med 

støtteapparatet 

Ventetid på svar hos 

spesialisthelsetjeneste 

 

Mor har selv en diagnose og 

har skyldfølelse for at kanskje 

barnet har arvet sykdommen 

fra henne 

Foreldrenes følelser Bekymring  

En familie får ikke støtte for å 

ha barnet boende hjemme 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Innvilget støtte Nei 

Venter på time til kognitiv 

utredning for avklaring av 

funksjonsnivå 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Ny medisinsk avtale  

Usikkerhet for barnets fremtid 

på skolen 

Foreldrenes følelser Bekymret  

Mye jobb å gjøre, moren er 

sliten 

Foreldrenes følelser Slitenhet  

Hun gleder seg til sommerferie 

og avlastning 

Gjenkjennelse av behov 

for 

avlastning/hvile/hjelp 
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Barnet har blitt mer spent i 

muskulaturen 

Oppfølging av 

livsendringer 

Forverring av barnets 

tilstand 

 

Lettelse over resultatene Foreldrenes følelser Lettelse  

Endelig får familien større 

vedtak og avlastning for barnet 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Innvilget støtte Ja 

Barnet mister ferdigheter igjen Oppfølging av 

livsendringer 

Forverring av barnets 

tilstand 

 

Foreldrene blir redde og triste 

for barnets utvikling 

Foreldrenes følelser Redsel  

Legene må kontaktes på nytt 

for oppfølging av forverring 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Ny medisinsk avtale Ja 

Situasjonen suger alt energien min 

og jeg blir så sliten 
Gjenkjennelse av behov 

for 

avlastning/hvile/hjelp 

  

Sykehuset mistet blodprøver til 

barnet 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Konflikter med 

støtteapparatet 

 

Blir dere mer eller mindre åpen 

ovenfor andre om barnets 

tilstand? 

Håndtering av andres 

forståelse rundt 

funksjonshemming 

  

Søkte tidlig om dispensajon men 

har ikke fått noe svar ennå 

Samarbeid med 

støtteapparatet 

Ventetid 

saksbehandling hos 

NAV 
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Vedlegg 4  
Kvantitativ oversikt over antall temaer for hver oppstartende melding og følgende svar 

 

Tallene i fet skrift hører til oppstartende meldinger, mens tall i vanlig skrift hører til svarene. Antall 

sum viser grad av benevning av hver underkategori. 

 Tjenesteyting Emosjonell støtte Sum  

 Skape nettverk personlig    

1.5. Møte under opphold 2 0 2 

1.6. Kjennskap med andre 

foreldre 

2 1 0 3 

1.7. Vennskap i nærområdet 1 0 1 

 Metasamtaler om forumet    

 Trivsel i bruk av forumet 0 2 3 5 

 Tilbakemeldinger til 

oppstarter av forumet og 

administrator 

0 1 1 

 Nyttiggjøring forumet 6 2 3 4 15 

 Hverdagsdialog    

5.1. Gode ønsker i en 

høytidsdag 

2 5 1 8 

5.2. Gode ønsker i 

hverdagen 

64 1 304 4 373 

5.3. Igangsetting av 

hverdagsdialog 

   

5.4. Deling av 

barnekommentarer 

 1 1 
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5.5. Deling av prosjekter 

med egne barn 

involvert 

   

5.6. Deling av 

hverdagsinformasjon 

17 12 41 42 112 

5.7. Underholdning    

5.8. Oppdatering om 

barnets utvikling 

56 37 38 39 170 

 Erfaringsutveksling    

1. Medisinsk behandling 33 10 2 6 51 

2. Medisinsk utredning 32 10 7 18 67 

3. Kommunale tjenester    

1. Avvik i forhold til 

vedtak 

4 4 1 9 

2. HC bevis 7 1 0 8 

3. PPT 2 2 1 3 8 

4. Avlastning 32 11 8 3 54 

5. Tilskudd for 

tilrettelagt bolig 

3 2 3 8 

6. Støttekontakt 9 2 4 1 16 

7. Grunnstønad  1 1 

8. Skole 15 5 13 6 38 

9. Barnehage 10 6 2 18 
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10. Omsorgslønn 9 4 2 15 

11. Barnebolig 4 4 4 2 14 

12. BPA 21 5 3 1 30 

13. Ventetid svar fra 

kommunen 

15 3 2 1 21 

4. Hjelpemidler 59 24 13 7 103 

5. Statlig forvaltning    

1. Økonomiske 

ytelser 

33 6 3 2 44 

2. NAV 19 3 2 24 

3. Ventetid 

saksbehandling 

hos NAV 

9 2 1 12 

4. Informasjon om 

særfradrag 

1 3 2 1 7 

5. Foreldrenes 

arbeidsrettigheter 

19 6 1 26 

6. Lovverket 32 13 8 3 56 

7. Overformynderiet 1 1  2 

8. Fylkesmannen 7 5 1 13 

9. Ventetid 

saksbehandling 

hos Fylkesmannen 

1 3 4 

6. Øvrige 

støtteapparatet 
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1. Statped 4 2 1 7 

2. Beitostølen 3 1 1 5 

3. Frambu 5 2 1 1 9 

4. Diverse bedrifter 

innen offentlig 

transport 

3 2  5 

5. Forsikringsselskap 1 2  3 

6. Spesialisthelsetjen

esten 

34 12 6 10 62 

7. Ventetid på svar 

fra 

spesialisthelsetjen

este 

5 1  6 

8. Andre 

fagpersoner 

12 6 3 21 

9. BUP 2 3 1 6 

7. Fordeling av oppgaver  

foreldre-

støtteapparattet 

   

1. Utarbeidelse av IP 13 4  17 

2. Utarbeidelse av 

søknader og 

klager 

63 12 10 4 89 

3. Utarbeidelse av 

andre 

dokumenter 

10 1 2 2 15 
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6. Samarbeid med 

støtteapparatet 

   

- Innvilget støtte    

- Ja 17 6 8 5 36 

- Nei 11 5 3 4 23 

- Igangsetting av 

tiltak 

   

- Ja 4 1 5 4 14 

- Nei 6 3 2 11 

- Ny medisinsk 

avtale 

   

- Ja 9 6 4 12 31 

- Nei 2 2 4 

- Informasjon om 

lignende 

tilstander 

1 1 5 3 10 

- Foreldre 

inkluderes i 

samarbeidet 

   

- Ja 16 4  20 

- Nei 23 5  28 

- Konflikter med 

støtteapparatet 

3 1 6 3 13 

8. Andre temaer    
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1. Informasjonsinnsa

mling 

3 4  7 

2. Klær 15 5  20 

3. Gaver 9 2  11 

4. Ferie 7 3 3 2 15 

5. Barneoppdragelse 4 4  8 

6. Mat 17 2 4 3 26 

 Emosjonell støtte    

- Håndtering av andres 

forståelse rundt 

funksjonshemming 

7 2 16 5 30 

- Oppfølging av 

endringer tilknyttet 

barnet 

   

- Barnets dødsfall  2 2 

- Forverring av 

barnets tilstand 

10 18 1 15 44 

- Forbedring av 

barnets tilstand 

12 2 7 21 

- Postoperativ 

oppfølging av 

barnet 

2 3 5 10 

- Ny 

tilleggsdiagnose 

2  2 

- Forverring av 

barnets sosial 

1 1 4 6 
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omgang 

- Gjenkjennelse av 

behov for 

avlastning/hvile/hjelp 

12 5 3 8 28 

- Foreldrenes følelser    

- Glede 17 1 88 20 126 

- Bekymring 11 4 5 8 28 

- Sinne 11 2 30 6 49 

- Savn 2 3 5 

- Frustrasjon 35 10 49 16 110 

- Sorg 8 18 12 38 

- Slitenhet 22 8 20 18 68 

- Redsel 4 6 11 11 32 

- Stress 3 1 4 4 12 

- Lettelse 7 3 18 16 44 

- Usikkerhet 24 12 15 10 61 

- Fornøyd 61 2 44 13 120 

- Håp 26 7 66 9 108 

- Spenning 7 1 8 4 20 

- Tristhet 4 1 42 14 61 
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- Trygghet 1 2 3 

 

 

 


