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Forord 

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering (RKHR) har fra januar til 

september 2014 finanisert en stipendiat i 50 % stilling for å arbeide med et prosjekt innen 

barnehabilitering. Prosjektet har tittelen «Psychosocial aspects of parenting children with 

severe developmental disorders» og er et samarbeid mellom RKHR, Barneklinikken, 

Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen. I stipendperioden på RKHR har stipendiaten 

blant annet utformet spørreskjemapakken som skal inngå i dette prosjektet og sendes ut til 

aktuelle foreldrepar, samt evaluert spørreskjemaene i en pilotundersøkelse. Det er denne 

pilotundersøkelsen som presenteres i denne rapporten. Resultatet av pilotundersøkelsen er en 

endelig versjon av spørreskjemapakken som igjen leder til en endelig utforming av prosjektets 

prosjektplan. Denne vil danne grunnlag for søknad om godkjenning av prosjektet i Regional 

Etisk Komite og fungere som vedlegg til søknad om doktorgradsstipend i Helse Vests 

utlysning av forskningsmidler for 2015-2018.  

 

Tusen takk til Edith V. Lunde, leder ved RKHR, for stipendiatstillingen i denne perioden. 

Uten denne tiden til rådighet ville prosjektet ikke kommet videre. Pilotundersøkelsen har vært 

svært verdifull for prosjektet, som innholdet i denne rapporten viser, og jeg ser frem til videre 

samarbeid med kompetansesenteret. 

  



Sammendrag 

Studien “Psychosocial aspects of parenting children with severe developmental disorders” 

ønsker å utforske hvordan parforholdet og foreldrenes psykososiale helse påvirkes når man 

har barn med en alvorlig funksjonsnedsettelse, samt kartlegge foreldrenes erfaringer med 

barnets oppfølging fra hjelpeapparatet. Disse foreldrene og deres barn er representert ved alle 

nivåer av helsetjenester og utgjør kjernegruppen i habilitering. Å kunne tilpasse helsetjenester 

etter familiens behov vil bedre kvaliteten på omsorgen og oppfølgingen barnet mottar, noe 

som er avgjørende for barnets utvikling. Studien vil basere seg på en spørreskjemautsendelse 

som lages spesielt til denne studien, og sendes til aktuelle foreldre i Helseregion Vest. Denne 

spørreskjemautsendelsen vil inneholde spørsmål om hvordan foreldrene opplever og vurderer 

barnets og familiens behov for helsetjenester, og i hvilken grad dette behovet er 

imøtekommet. I tillegg vil den inneholde utvalgte psykososiale variabler, slik som parkvalitet, 

foreldrestress og psykisk helse.  

 

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering (RKHR) finansierte fra januar 

til september 2014 en stipendiatstilling i 50 % for dette prosjektet. I denne stillingen ble 

spørreskjemapakken utviklet og testet ut i et pilotprosjekt. Piloten skal sikre at spørsmålene 

som er inkludert er relevante, tydelige og ikke støtende. I tillegg vil en pilot gi mulighet for 

tilbakemeldinger med tanke på om det er andre spørsmål eller tema som burde være med. 

Både fagpersoner og foreldrepar deltok i piloten. De var rekruttert fra tre av de fire 

helseforetakene i Helse Vest, og fra primærhelsetjenesten. Av 20 forespurte kom det inn 18 

besvarelser. Noen av besvarelsene var uten kommentarer, men flertallet var svært 

innholdsrike med grundige tilbakemeldinger om både spørsmål som burde fjernes, 

omformuleringer, omrokkering av rekkefølger, og forslag til andre spørsmål og tema som 

burde vurderes inkludert. Resultatene fra piloten vil bli brukt til å forbedre 

spørreskjemapakken. En ferdigstilt spørreskjemapakke vil igjen danne grunnlaget for søknad 

om godkjenning av prosjektet i Regional Etisk Komite, samt søknad om videre finansiering i 

Helse Vest forskningsmidler for perioden 2015-2018.  



Innledning 

Å ha et barn med en alvorlig funksjonsnedsettelse er forbundet med sorg og høy grad av 

mentalt distress hos foreldrene, og kan utfordre selv velfungerende parforhold (Gurli Fyhr, 

2002 & Miller et al, 2009). Det er gjort ulike kvalitative studier (individuelle 

forskningsintervjuer og fokusgruppeintervjuer) med foreldre til barn med 

funksjonsnedsettelser som informanter. Disse studiene gir god innsikt i foreldrenes situasjon, 

men få av dem har fokus på kvaliteten på parforholdet, og få er begrenset til kun de 

alvorligste diagnosene. Vi vil gjøre en spørreskjemaundersøkelse, slik at barna og deres 

foreldre i vår helseregion kartlegges basert på tjenestetilbud, fornøydhet med tjenestetilbudet, 

og utvalgte psykososiale variabler deriblant tilfredshet med parforholdet. Dette vil kunne gi 

kunnskap som gjør at helsetjenestene i større grad kan innrettes mot å bidra til å skape og 

opprettholde gode utviklings – og omsorgsmiljø for barn og familier med særlige behov. 

Disse barna og deres familier vil ha behov for oppfølging fra helsevesenet (både primær – og 

spesialisthelsetjenesten) gjennom hele livsløpet, og kunnskap fra studien vil bli benyttet i 

RKHRs videre utviklingsarbeid innen habilitering i og utenfor vår helseregion. 

 

«Psychosocial aspects of parenting children with severe delvelopmental disorders» er et 

prosjektsamarbeid mellom Høgskolen i Bergen (HiB), Universitetet i Bergen (UiB) og 

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering (RKHR) i Helse Vest. 

Prosjektleder er professor Frode Thuen ved HiB, som er leder for forskergruppen «Helse og 

Samliv» samme sted. Prosjektet startet som et forskningsprosjekt ved HiB, og fikk for 2013 

tildelt 1 års stipend gjennom strategisk satsing på helsefaglig forskning til videre oppbygging 

av prosjektet. I denne etableringsfasen ble det dannet samarbeid med Universitetet i Bergen 

gjennom forskergruppen «Paediatric Follow-up Studies» og med Helse Bergen gjennom 

RKHR.  Et samarbeid med RKHR var avgjørende for videreføring av prosjektet etter 

stipendperioden. Prosjektmedarbeidere er: stipendiat Elen Siglen, statistiker og professor 

Birgitte Espehaug (HiB) og samarbeidspartner overlege og professor Irene Elgen (UiB), i 

tillegg til Frode Thuen og ovennevnte forskergrupper ved HiB og UiB. 

 

I utviklingen av dette prosjektet har det vært nødvendig å lage et studiespesifikt spørreskjema 

hvor tjenestetilbudet kartlegges og evalueres. Ved utarbeidelse og planlegging av 

forskningsprosjekter som inneholder utsendelser av spørreskjema, er det anbefalt å gjøre 

pilotundersøkelse først. I et pilotprosjekt kan man enten gjennomføre prosjektet slik det er 

tenkt, bare i langt mindre skala, eller man kan gjennomføre en evaluering av 



spørreskjemautsendelsen (Polit & Beck, 2006). Hvilken fremgangsmåte man velger avhenger 

av prosjektet og hva man ønsker å oppnå.  

 

Målsetting 

Ved utvikling av spørreskjemapakker er det overordnete fokus at spørsmålenes som stilles vil 

besvare studiens forskningsspørsmål slik at studiens målsetting oppnås.  

Hovedmål: 

Kartlegge hvordan foreldre opplever og erfarer det å få et barn med et alvorlig 

utviklingsavvik, og komme med forslag til et forbedret helsetjenestetilbud til denne gruppen. 

Delmål: 

- Kartlegge foreldrestress og psykososial helse når ens barn har et alvorlig 

utviklingsavvik. 

- Kartlegge foreldrenes behov i møte med helsevesenet og i hvilken grad disse 

imøtekommes, og basert på deres erfaringer presentere forslag som forbedrer praksis. 

- Avdekke karakteristika ved foreldrenes livssituasjon, slik som parkvaliteten, som kan 

bidra til å gjøre dem spesielt sårbare for den belastningen det er å få et 

utviklingshemmet barn. 

 

Hensikt  

I barnehabiliteringsprosjektet har det vært mest hensiktsmessig med en evaluering av 

spørreskjemautsendelsen, hvor inviterte deltakere gjør en vurdering av spørsmålene, uten at 

de selv fyller ut eller besvarer dem direkte. Vi ønsket å sikre at alle spørsmål var relevante og 

tydelige, ikke støtende, med gode svaralternativer, samt at spørsmålene var dekkende for å 

besvare problemstillingen. For å oppnå dette var det viktig å gjennomføre en evaluering av 

spørreskjemaet av en gruppe bestående både av høyt kvalifiserte fagpersoner og 

foreldrerepresentanter.  

 

Utvikling av spørreskjemapakken 

Det ble derfor valgt å dele spørreskjemapakken i to deler. En del (del 1) som kartlegger og 

evaluerer tjenestetilbudet, og en del (del 2) som kartlegger foreldrenes psykososiale helse og 

parkvalitet. Del 1 er i stor grad utformet etter Helsedirektoratets hefte «Barn og unge med 

nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?» (Helsedirektoratet, 2008). I tillegg er 

innspill fra ansatte ved RKHR inkludert. Vi er også kjent med studien «Å vokse opp med 

funksjonshemming i dagens Norge» ved NTNU, som har munnet ut i to PhD-avhandlinger 



(Lundeby, 2008, Wendelborg 2010). Del 1 av spørreskjemautsendelsen var den viktigste å få 

evaluert i et pilotprosjekt, med tanke på å sikre oss at vi spør om, og ber dem evaluere, de 

tjenester de faktisk mottar.  

 

Del 2 består av følgende validerte psykososiale variabler valgt av forskergruppen:  

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): Dette er et skjema bestående av 25 påstander, 

som kartlegger psykisk helse hos barn og unge (Kornør et al 2013). 

The General Self-Efficacy Svale (GSE): Dette er et velutprøvd skjema som måler 

mestringsforventning (Romppel et al., 2013). Vi har valgt den korte versjonen bestående av 5 

påstander. 

Bekymring for barnets utvikling: Dette er et skjema laget for Den Norske Mor og Barn 

Undersøkelsen bestående av 5 spørsmål om hvorvidt man er bekymret for ulike sider ved 

barnets utvikling. 

The Hopkins Symptom Check-List (HSCL-8): Dette skjemaet består av 8 punkter om 

symptomer på angst og depresjon (Sandanger et el., 1998). 

Satisfaction With Life Scale (SWLS-5): Dette er et velutprøvd mål på livskvalitet (Diener et 

al., 1985). Vi har valgt kortversjonen bestående av 5 påstander. 

The Swedish Parental Stress Questionnaire (SPSQ): Dette er et skjema bestående av 35 utsagn 

om foreldrestress som omfatter ulike aspekter ved foreldrerollen (Skreden et al, 2012). 

The Relationship Satisfaction Scale (RSS): Dette skjemaet er også laget spesielt for Den 

Norske Mor og Barn Undersøkelsen og måler ens egen vurdering av kvaliteten på 

parforholdet man er i. Det består av 10 utsagn (Røysamb in progress).  

 

Ved hjelp av disse variablene vil vi måle foreldrenes tilfredshet med parforholdet, deres 

mestringsforventing i møte med utfordringer, og få innblikk i deres psykiske helse. 

 

Spørsmålene ble satt sammen på mest mulig plasseffektiv måte, med lay-out som i størst 

mulig grad er gjenkjennelig fra andre spørreundersøkelser man kan tenkes å ha vært bort i. 

Alle svaralternativer var utformet enten ved at man krysset av en en avmerkningsrute, eller 

ved at man graderer sitt svar på en skala eksempelvis fra 1-5, hvor 1 kunne stå for «svært lite» 

og 5 for «svært mye». Det ble tilstrebet at det ikke skal ta mer enn 30 minutter å fylle ut 

skjemaet. 

 

 



Inklusjon 

For å evaluere spørreskjemapakken på best mulig måte var det ønskelig med både innspill fra 

fagpersoner og foreldrerepresentanter. RKHR har vært en svært viktig samarbeidspartner for å 

kunne få dette til. De forespurte fagpersonene har vært håndplukket både fra 

spesialisthelsetjenesten og fra primærhelsetjenesten. De forespurte foreldreparene er 

håndplukket av brukerrepresentanten i RKHRs referansegruppe, samt egnede foreldrepar 

valgt av fagpersonene. Deltakerne representerer samlet sett Helse Bergen, Helse Stavanger og 

Helse Fonna, slik at nesten hele Helseregion Vest er representert. Ved en forglemmelse ble 

ikke Helse Førde forespurt. I alt ble 15 fagpersoner og seks foreldrepar forspurt om å delta 

fordelt på de tre helseforetakene. En av fagpersonene er også forelder til et barn med 

funksjonsnedsettelse. 

 

Deltakernes oppdrag 

Spørreskjemapakken ble sendt ut per post til tilsammen 21 deltakere. Forsendelsen inneholdt 

et spørreskjemasett i et hefte på 12 sider (se vedlegg 1), og et firesiders hefte med en forside 

med informasjon, og tre sider til å fylle inn kommentarer om spørreskjemaheftet (se vedlegg 

2). Dersom behov kunne de benytte ekstra ark. Undersøkelsen var ikke anonym og det ble 

presisert at spørreskjemaheftet ikke skulle fylles ut, kun evalueres ut fra spørsmålenes 

relevans og tydelighet. 

 

Resultater 

Det ble gjennomført én purring per e-post. Kun én fagperson unnlot å besvare 

pilotundersøkelsen, mens to foreldrepar svarte ikke. Det kom til sammen inn 13 besvarelser 

fra fagpersoner og fire besvarelser fra foreldre. I tillegg kom det en besvarelse hvor 

vedkommende både var fagperson og forelder til et barn med funksjonsnedsettelse. Dette gir 

en responsrate på 90 %. Av foreldreparene tilhører tre av dem Helse Fonna, et foreldrepar er 

fra Helse Stavanger, og det siste foreldreparet tilhører Helse Bergen.  

 

Oppsummering av fagpersonbesvarelsene: 

Fire av fagpersonene hadde ingen kommentarer til selve spørreskjemaet, hverken hva angår 

innhold eller utforming. De resterende ni besvarelsene inneholdt både kommentarer om 

teknikaliteter, og mer omfattende kommentarer til innhold og oppsett. Flere av besvarelsene 

var svært grundige. 

 



Vedrørende de tekniske kommentarene ble skrivefeil og feil i svaralternativer avdekket samt 

forslag til endringer i noen ordvalg. For eksempel har flere kommentert at hjemmesykepleie 

med fordel kan endres til hjelp i hjemmet, da det er hjemmetjenester man mottar og ikke 

nødvendigvis bare sykepleie. Det er også foreslått endring av rekkefølge på noen av 

spørsmålene. I et at punktene i spørreskjemaet spør vi om fornøydhet med tjenestetilbudet, og 

har presisert tjenestetilbudet i en liste. Denne listen har flere hatt kommentarer til. Den 

oppleves mangelfull og flere har ønsket instanser tilføyd. Når det gjelder skjemaet som måler 

foreldrestress har flere kommentert at det mangler en presisering der foreldrene bes fylle ut 

med tanke på barnet med funksjonsnedsettelse, og ikke foreldrerollen generelt. Det er flere 

som foreslår SDQ-skjemaet fjernet. Flere kommenterte også at det ikke kommer frem om 

foreldrene skal svare på skjemaet sammen, eller om de mottar en spørreskjemapakke hver.  

Av tilføyinger til spørreskjemapakken kom det forslag til spørsmål om støttekontakt, barnets 

søvnvaner, smerter, personlighet og adferd. En fagperson etterlyste og spørsmål om 

foreldrenes kontakt med Koordinerende Enhet i kommunen og hvorvidt det var opprettet en 

koordinator for barnet. 

 

Oppsummering av foreldrebesvarelsene: 

Foreldrene er ikke opptatt av teknikaliteter, men kommer med noen kommentarer på 

formuleringer slik som «arbeidsmengde knyttet til barnet» som en foreslår endret til 

«omsorgsoppgavene, tilsynsbehovet og annet merarbeid». To foreldrepar stusser på SDQ 

skjemaet, og føler dette er vanskelig å fylle ut. De etterspør en evaluering av SFO tilbud etter 

4. klasse, spør om samarbeid med barnehagen og savner spørsmål om støttekontakt. De vil 

gjerne ha en tydeligere kartlegging av økonomiske forhold knyttet til situasjonen de lever i, da 

det kan være ulik praksis i forhold til for eksempel egenandeler for tjenester (jmf SFO etter 

4.klasse). De ønsker et større fokus på samarbeidet med NAV, og angir dette samarbeidet som 

krevende. Flere etterlyser en koordinator. Når det gjelder SPSQ (foreldrestress) oppgir flere 

foreldrepar at dette er vanskelig å fylle ut, da de føler de har lite selvtillit som foreldre, 

skjemaet er langt og besvarelsen setter barnet i et dårlig lys. De liker veldig godt at studien 

har fokus på parforhold, og vil gjerne ha flere spørsmål om dette. De forslår fritekstfelt hvor 

deres forslag til en bedre hverdag kan føres på. 

 

 

 

 



Diskusjon 

Foreldrene er opptatt av å nyansere sine svar, og en forelder valgte å ringe for å formidle sitt 

svar personlig. En annen forelder la ved sitt telefonnummer i tilfelle behov for utfyllende 

informasjon. Det er tydelig at de gjerne vil fortelle sin historie, men at det er vanskelig å sette 

sitt barn i predefinerte kategorier slik som en spørreskjemautsendelse krever. Det kvantitative 

forskningsdesignet gir annen type kunnskap enn forskningsintervjuene. Begge metoder er 

viktige da de belyser problemstillinger på ulik måte. I denne studien er det kvantitative 

designet bevisst valgt, for å kunne beskrive gruppen og evaluere tjenestetilbudet på et generelt 

grunnlag. Resultatene av en slik studie vil kunne direkte implementeres i praksis via RKHRs 

kontaktnettverk og via deltakelse i det nasjonale forskningsnettverket i habilitering. I 

kjølvannet av denne studien kan kvalitative studier bli aktuelle, spesielt med tanke på 

grundigere kartlegging av de områder som foreldrene opplever fungerer dårlig. 

 

Mange innspill fra pilotundersøkelsen vil bli brukt direkte i forbedring av 

spørreskjemapakken. Det er i prosjektplanen planlagt at begge foreldre skal fylle ut 

spørreskjemapakken i hvert sitt eksemplar. Dette kom ikke godt frem i utsendelsen av piloten, 

og vært mange har kommentert dette i sin besvarelse. Det bør vurderes om det er nødvendig at 

begge foreldre fyller ut del 1, eller om det er tilstrekkelig at kun en av dem fyller ut del 1, men 

at begge fyller ut del 2 i hvert sitt eksemplar. Dette er noe forskergruppen må diskutere seg i 

mellom.  

 

Videre er det foreldre til barn i skolealder som er tenkt rekruttert inn i prosjektet. Dette kom 

ikke frem av informasjonsskrivet til pilotutsendelsen. Derfor har flere kommentert om ikke 

også samarbeid med barnehage skal inn som eget punkt. Det er ikke nødvendig. Når det 

gjelder SFO etter 4. klasse er dette derimot noe som bør tilføyes ettersom disse barna i stor 

grad vil ha rett på utvidet SFO gjennom hele barneskolen. Det kan være ulik praksis knyttet til 

egenbetaling knyttet til dette tilbudet, noe som og bør komme frem.  

 

Når det gjelder skjemaet som måler foreldrestress (SPSQ) står det ikke i introduksjonen til 

skjemaet at man skal svare i forhold til foreldrerollen til barnet med funksjonsnedsettelse. 

Foreldrestress kan arte seg meget forskjellig hva angår friske og syke barn, og denne 

presiseringen bør med. 

Når det gjelder SDQ er dette et instrument som måler psykisk helse og inneholder til sammen 

25 påstander som graderes fra «stemmer ikke» til «stemmer helt». Noen eksempler på 



påstander hentet fra SDQ er: «Stjeler hjemme, på skolen eller andre steder», «som regel lydig, 

gjør vanligvis det voksne ber om», «hjelpsom hvis noen er såret, lei seg, eller føler seg dårlig» 

og «lyver eller jukser ofte». For de barna med alvorlig funksjonsnedsettelse vil det være 

vanskelig for foreldrene å svare på slike påstander. Barnet kan for eksempel være uten språk. 

Dette skjemaet bør forskergruppen vurdere å fjerne. På den annen side er det kommet 

kommentarer om at barnets adferd bør måles da det i annen litteratur er påpekt at barnets 

adferd i større grad predikerer foreldrenes psykiske helse enn det 

omsorgsfunksjon/pleiefunksjon knyttet til barnet gjør. SDQ kan i så måte fungere som et mål 

på adferd. Flere foreldre gir tilbakemelding om at det oppleves vanskelig å svare på 

spørreskjema som en føler setter barnet i et dårlig lys. I så måte kan det være vanskelig i det 

hele tatt å kvantitativt kartlegge adferdsvansker hos barnet.  

 

Når det gjelder søvnvansker og smerter er det gode innspill ettersom det er å forvente at denne 

gruppen opplever disse to problemene i større grad enn barn generelt. Videre vil det være to 

aspekter ved foreldrerollen som i stor grad vil kunne forvente å påvirke foreldrenes hverdag, 

både innad i parforholdet og overfor barnets søsken. 

 

Fra 2012 er det kommet inn forskrift fra Helse og omsorgsdepartementet om «habilitering og 

rehabilitering, individuell plan og koordinator» (www.lovdata.no), der både 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten har plikt til å utnevne en navngitt koordinator 

til dem som har behov for langvarige koordinerte tjenester. Denne funksjonen er naturlig nok 

ikke nevnt i heftet fra Helsedirektoratet som sist var revidert i 2008, og ble dermed ikke 

inkludert som eget punkt i spørreskjemapakken. Det samme gjelder spørsmål om 

støttekontakt, som for øvrig bør tilføyes. Denne nye koordinatorfunksjonen vil, dersom den 

implementeres etter intensjonen, langt på veg avlaste foreldrene. Samtlige strever med 

koordinering av tjenester. Et foreldrepar fortalte om opp til 10 møter i måneden, alle i ordinær 

arbeidstid. Samarbeidet med NAV får dårlige tilbakemeldinger fra samtlige foreldre, og en 

slik koordinator funksjon vil nok også kunne avhjelpe dette. Ut fra besvarelsene til foreldrene 

ser det ikke ut som noen av dem kjenner til denne nye funksjonen.  

 

SPSQ har åpenbare svakheter, men dessverre finnes ingen gode alternativer. Vi er avhengig 

av validerte spørreskjema når vi måler psykososiale faktorer. Parental Stress Index (PSI) har 

vært vurdert, men dette skjemaet har også problematiske formuleringer og er heller ikke 

kortere.  



 

Før utsendelse av spørreskjemapakken til aktuelle foreldre, vil ansatte ved RKHR lese 

gjennom og fylle ut spørreskjemaene med tanke på «face validity» og tidtaking.  

 

Konklusjon 

Pilotundersøkelsen har ledet til en svært verdifull evaluering av spørreskjemapakken. Den 

resulterer i både fjerning og tilføying av spørsmål, i tillegg til å gi viktig korrekturlesing. 

Foreldrerepresentantenes tilbakemeldinger vedrørende hvordan det oppleves å fylle ut 

spørreskjema, blir viktige å ha med seg når formuleringen av informasjonsskrivene til den 

endelige utsendelsen av spørreskjemapakken skal lages. Responsraten vil avhenge av at 

foreldrene føler en nytteverdi i å fylle ut skjemaene, og at de opplever at besvarelsen gir en 

riktig beskrivelse av deres barns hverdag i samhandling med ulike tjenestetilbud.    
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