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Det helsefremmende perspektivet = allmenngyldig

Aron Antonovsky, professor emeritus i medisinsk sosiologi : 

salutogenese = fokus på det helsefremmende, det som gjør at vi holder oss friske 
og sunne på tross av livets ulike påkjenninger = opplevelse av sammenheng!

til forskjell  ↕ fra

Patogenese, tradisjonelt medisinsk = fokus på sykdom og sykdomsfremkallende 
faktorer 



OPPLEVELSE AV SAMMENHENG =

At tilværelsen stort sett oppleves som

• begripelig (at det som skjer med oss, og i omgivelsene, er forståelig)

• håndterbar (at utfordringer er mulig å mestre gjennom bruk av egne eller 
andres ressurser og støtte; herunder ulike former for tro)

• meningsfylt (at det er verdt å investere sine krefter i noe, at det gir mening, 
betyr noe)



Så…hva er da foreldrestøtte?

Kort sagt: Å bidra til at det foreldre står i med sine barn med varige funksjonsnedsettelser 

er

begripelig

håndterbart

meningsfylt

(kommentar: SAMVALGETS 6 steg i beslutningsprosesser forplikter oss på det samme!)



Dagens 2 x 45 min:

Foreldrestøtte med hovedvekt på å gjøre det «begripelig», 
herunder to dimensjoner:

• ulike reaksjoner, tanker, følelser hos foreldre 

• ulike faser i foreldreskapet (Nancy B.Miller: «Liwing & Growing with

Children Who Have Special Needs»)



Sentrale referanser

• Nancy B.Miller: Nobody’s Perfect: Living & Growing with Children Who Have Special Needs

• Gurli Fyhr: Den ”forbudte” sorg

• Kjersti Tytingvåg Rogne og Berger J.Hareide: I det lange løp 

• Artikler

• Skjønnlitteratur 

• Over 35 års erfaring i profesjonelt arbeid med mennesker i ulike, krevende situasjoner.
6



Viktig forbehold ved kunnskapsformidling:

Selv om vi «vet» (har generell kunnskap og erfaring), så «vet» vi faktisk 
ikke (hvordan den enkelte har det)!

Vår kunnskap gir ingen rett til å definere den andre (en form for 
profesjonell krenkelse), men kan brukes som utgangspunkt for å stille 
kvalifiserte spørsmål, dele erfaring, invitere til åpenhet og utforsking mv.
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Sitat:

Som foreldre til barn med funksjonshemminger; 

når vi står side ved side med en lærer, en doktor,

en terapeut eller til og med et familiemedlem,

så ser vi barnet vårt på en annen måte enn de gjør:

Vårt barn berører hele vårt hjerte.

Vi ser barnet i forhold til hele vårt liv;

en refleksjon av våre drømmer for dem

og for oss selv.

Vi vil være dets advokat, omsorgsgiver og venn livet ut.

(Exceptional parent magazine, juni 2002)
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Foreldreskapet som en syklus:

• Sirkulære prosesser der en møter både det nye og ukjente, men 
også det gamle og kjente.

…med tillit til veksten i foreldreskapet

• Først et dykk inn i de 4 sirkulære fasene   

- tilbake til start!
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”Drømmebarnet”

Våre forestillinger, allerede under svangerskapet: 

• tanker om hvordan barnet vil bli

• hva  vi kan gjøre sammen under barnets oppvekst

• hva barnet vil bli god på, ha av talenter

• hva barnet kan delta i av sosiale aktiviteter 

• hva barnet vil bli når det blir voksen

• ….?....og…? og ….? 
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Tapet av drømmebarnet – den ”forbudte” sorgen

Ved skade eller avvik oppdaget ved fødsel = ”følelsesmessig krasjlanding”? 

Det virkelige barnet er helt annerledes enn det man forventet; hadde drømt 

om

• Et slag mot egen selvfølelse: 

barnet som et symbol, en forlengelse av en selv
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• Sammensatte, kompliserte følelser som det tar tid å sortere og 

forstå for egen del – en meget krevende periode for mange foreldre

• Sorgprosess; et tap av drømmebarnet som ofte kan kjennes  ”forbudt” for 

foreldrene (”man skal jo elske barnet sitt uansett hvordan det er!”, vanskelig for 

noen å tillate de vonde og «negative» følelsene hos seg selv)
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• Der barnet synes normalt ved fødsel men etter hvert utvikler 

seg annerledes enn forventet, vil reaksjonene kunne være 

mye av de samme, men oftest mindre akutte
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• Forsvar; allment og nødvendig, doserer virkeligheten i 
«passe» porsjoner. Til vanlig ukomplisert, men OBS! 

• der barnet «forstrekkes» (eks. tror det ikke vil når det faktisk ikke 
kan…)

• utagerer sinne mot barnet eller andre når det kan være fortvilelse over 
manglende utvikling, eller slitasje grunnet alt merarbeidet…
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4  S’er 
Fase 1: ”Survival” - overlevelse

• Sjokk og fornekting; 

”Det kan ikke være sant! Dette kan ikke hende meg, det er ikke mitt barn!” 
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”De sa ikke på nyhetene”

Vi satt hos de
hvite frakkene

fikk et slag
i hodet begge to

ingenting kunne
forberedt oss

på det de kom
til å si

– vi kom hjem og
skulle leve som normalt

men,

de sa ikke på nyhetene
at verden falt sammen i dag

Anita Nordvik Boge
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En far:

«Dette er ikke noe vi har valgt, 

det har valgt oss –

og det har kommet for å bli!»





• Forvirring og frykt; 
”Hjelp! Hva skal jeg gjøre? Jeg kan ikke rømme fra foreldreskapet, barnet mitt, 

men jeg vet heller ikke hvordan jeg skal håndtere det – hvordan barnet mitt vil    

bli!”

• Kroppslige stressreaksjoner og symptomer; 
”ut av kroppen-opplevelse”, tap av matlyst, mangel på søvn, anspent pust, 

muskulære spenninger
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• Skyld og tvil rundt seg selv 

(NB! Vestlig kultur; årsak-virkning, hvis ukjent årsak: fabrikkerer sin egen (seg selv eller partner) =  

«mental gift…»)

”Er det noe jeg har gjort, drakk jeg eller røkte jeg for mye under svangerskapet?” 

”Kommer dette fra min familie, er det arvelig?”  

”Kanskje jeg egentlig har de samme vanskelighetene som barnet mitt?” 

(OBS! Barnet oppleves som en forlengelse av en selv, men er først og fremst 

noe helt unikt!) 
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• Skam; 

”Det er noe som ikke er bra med barnet mitt; det er 

noe som ikke er bra med meg”

Skyld: ”å gjøre”, knyttet til handling (gjort / ikke gjort) 

Skam: ”å være”, knyttet til identitet (er ikke bra nok…)
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• Sinne;

”Hvorfor hendte dette meg?” 

”Åh, kan han ikke bare la meg være i fred – hvorfor krever han meg sånn, jeg 

orker ikke dette, orker  ikke barnet mitt!” 

”Hvorfor stiller ikke mannen min opp mer; kan ikke han ta over?” 

”Sønnen min er bare lat, han kan hvis han vil!”

NB!  Følelsen av sinne er helt berettiget, 
spørsmålet blir derfor hvordan man tar det 
ut (atferd)…?!
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Noen OBS - OBS:

• Som en følge av å benekte diagnose / prognose, fastholde 
drømmebarnet kan følgende skje:

– Forventningspress: barnet presses til det ytterste for å prestere / 
nærme seg foreldrenes drømmebarn

– Bortforklarer / bagatelliserer barnets vansker slik at det ikke får den 
hjelpen det trenger

– Produserer nederlag; en opplevelse av svikt hos seg selv eller andre når 
barnet ikke utvikler seg som forventet
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– Foreldrene kjenner at de selv – eller omgivelsene (barnehage, 

skole, ulike fagpersoner) – svikter ettersom barnet ikke 

utvikler seg som forventet 

kan gi nederlagsfølelse og fremme  aggresjon mot de(t) man 

opplever at svikter / ikke gjør det bra nok 
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– Fantaserer om at barnets egentlige evner og ressurser ikke 
er oppdaget av andre

– Omverdenen lukkes ute; foreldrene unngår konfrontasjon 
med personer  eller situasjoner som synliggjør barnets 
vansker. Kan også virke som en beskyttelse mot å kjenne på 
egen skam- og skyldfølelse
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Eks. 

• Ukjent etiologi, forsinket psykomotorisk utvikling og mye cerebral uro i 
spebarnsalder – foreldrene hadde et håp om at barnet ville kunne utvikle seg 
normalt siden legene ikke fant noen definerte «feil»

• Lang frustrasjonsperiode for foreldrene der de håpet på utvikling som uteble; flere 
«kamper» med fagpersoner rundt barnet som «ikke gjorde jobben sin godt nok»

• Periodevis isolasjon, orket ikke omgangen med andre grunnet smertefulle 
konfrontasjoner med barnets annerledeshet

• Foreldre med konstant dårlig samvittighet og langvarig beredskap; de «gjorde aldri 
godt nok – eller nok….»

• Aksept for barnets varige begrensninger i skolealder



Martines erfaring:

Det ”forstrekte” foreldreansvaret

Mange foreldre kjenner stort ansvar for å stimulere barnets utvikling maksimalt

↓

Forventer mye ekstra innsats av seg selv – og andre - for å minimere gapet mellom ”det 

vanlige barnet” og deres eget barns utvikling der barnet strekkes mot det ”normale” * 

↓   

For mye ekstra innsats = forstrekt; det man gjør er ”ikke godt nok” eller man 

”gjør ikke nok” der man fylles av nederlagsopplevelser, konstant dårlig samvittighet, 

eller en opplevelse av svikt hos seg eller andre  (* suppl. Kari) 
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• Å skulle «kjempe» for sitt barn og barnets rettigheter, 
SAMTIDIG som man er en god samarbeidsperson for 
fagpersoner rundt barnet

hvordan finne den «rette» balansen?!
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En fars tilbakemelding etter Martines foredrag - sendt på epost

Det jeg satt igjen med da jeg ble "forstrekt" var:

• 1) en bedre forståelse av min egne begrensninger 

og

• 2) fortvilelse over at jeg var utilstrekkelig.

To sider av samme sak, men den ene er oppbyggelig og den andre destruktiv. Vi foreldre 

evner ikke å se forskjellen når vi står i det.



…og det forstrekte barnet

• …som «strekkes mot normalen», som heies frem mot noe det skal bli 

mer enn å heies frem for hva det er

• …ofte i beste mening, men barnet kan forbli ubekreftet på sine 

begrensninger og vansker, og gjennom det mer alene om å håndtere de 

følelsesmessige og praktiske utfordringene…

• …obs! – kognitiv overbelastning og mangel på energiøkonomisering 

(vises i atferd fremfor ord?- aggresjon, sutring, klenging, redsel, vegring 

mv.) 
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Et krevende paradoks:

«Å elske barnet mitt som det er -

samtidig som jeg gjør alt som står i 

min makt for å fjerne 

funksjonsnedsettelsen…»

31



Foreldresitat

”På den ene siden må jeg tro at sønnen min skal kunne gjennomføre gymnaset 

og bli student, og på den andre siden vet jeg at det er umulig.

Men hvis jeg ikke fortsetter med å tro på at han en dag klarer det, vil jeg bli 

vanvittig!” 

mor
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Et av våre tabuer?

Vår kulturelle og personlige forventning:  «Man er jo like glad i barnet 

sitt uansett!» 

…men; er dette virkelig sant? 

Ikke alltid! 



Flere kan kjenne angst for sin manglende kjærlighet til barnet; 

men også dette kan være helt normalt: 

slitenhet

barnet er «usynlig» bak sin diagnose *

man kjenner seg uten betydning som forelder; en fattig 
relasjon



Eks. 

• Fornekter barnet; klarer ikke å knytte seg til det

• Resignerer; «spiller ingen rolle hva jeg gjør»

• Slitsomt; barnet som trenger gjentatte repetisjoner, som 
spør om det samme igjen, igjen, igjen og igjen → desperasjon 
og aggresjon hos foreldre 



• En måte å beskytte seg mot sine strengt forbudte følelser 

som hat, avsky og motvilje er å gjøre dem om til det 

motsatte; hat kan f.eks. omformes til kjærlighet
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Spørsmål (en faglig og personlig refleksjon): 

«Er» barnet diagnosen – eller «har» det diagnosen? 

• Hva i barnet går «fri» fra diagnosen, kan oppleves som uavhengig av 
denne?

• Hva i barnet filtreres gjennom diagnosen; dvs. diagnosen preger 
opplevelsen av barnet?

Kommentar: Eksternaliserende teknikk → frigjørende og ufarliggjørende, skaper rom for refleksjon
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Vende aggresjonen mot andre

• Sinnet mot barnet rettes mot andre; 

– Eks. mot den andre forelderen; som bitterhet, anklage, eller martyraktig 
holdning:

– Sinnet mot barnet rettes mot søsken 

• Foreldrene kan bli sjalu på barn i familien som klarer ting barnet med 
funksj.neds. ikke vil klare
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Dødsønsker

• Det er relativt vanlig at foreldre, i perioder, kan ha fantasier om at barnet dør  / 

eller at de dreper / skader sitt barn med funksjonsnedsettelse:

– Barnet blir kvitt sine plager 

– Foreldrene og barnet blir satt ”fri”; slutt på bekymringer, smerte og mye 
slit

– Slippe å bekymre seg for hva som skal skje med barnet når foreldrene dør 
(«trøstetanke»)
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Barbro Sætersdal: Foreldrepoesi

Vår sistfødte

ligger i vuggen

så frostblek stille

som ringer rundt månen

øynene

hivende pust

surklende

som om hjertet brast

det uhyggelige øyeblikk

når livet holder pusten

når en ikke vet

hva en ønsker 

død

eller et liv

en selv ikke vil leve 



Viktig (psykoedukasjon)!

• Følelser og tanker er i seg selv ikke farlig! Mange av de forbudte følelsene er helt 

alminnelige / vanlig for foreldre! – og det er helt vanlig at de tenker, mener og reagerer 

forskjellig.

• Å være i en ”overlevelses-tilstand” varer ikke for evig, det kjennes bare slik ut der og 

da! (Kan komme tilbake senere i livet, men oftest noe mindre intenst – og mer 

gjenkjennelig og håndterbart)

• Blir det «vanlige» plagsomt, skremmende eller livshemmende: foreldre kan trenge 

(hjelp til å søke) hjelp.

• Fremfor å tenke «krise!» kan det være mer hjelp i å tenke bråmodning av paret…! 41



Fase 2: ”Searching” - Søken 

Beveger seg fremover, kjenner oppvåkning, nye kilder til liv, 
begynnende opplevelse av å få kontroll over livet, en tid for 
å søke forståelse og kunnskap om barnet, familien og deg 
selv.
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Ytre søken:

søker etter:

• informasjon om diagnosen

• tiltak som vil hjelpe

• behandling som vil hjelpe: håpets marked («det ukjente og fremtidsrettede») 

i fht. evidens («det allerede kjente og dokumenterte»)
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• Søken etter ”oppskrifter”; hva vet vi at hjelper i 

fht. denne diagnosen? 

(Obs! En for sterk søken etter hva som er hjelpsomt kan være et forsvar 

mot å erkjenne at skaden / utviklingshemmingen er varig; at det finnes 

”en vei ut av det”. Men! - forsvar er også nødvendig; det doserer 

virkeligheten i passe porsjoner)
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• Søken etter kontakt med andre familier; gir nye 

perspektiver og mulighet for delte opplevelser 

(ikke bare meg og mitt barn; men noe vi har til felles med andre)

45



• Søken gjør det nødvendig å ”balansere ditt barns 

liv”; hvor mye er godt nok? 

(jmf. det forstrekte ansvaret….i fht. egen og andres innsats; OBS 
på nederlagsopplevelser)
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• Eller: hva mangler; hva trengs av støtte?
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Indre søken

Innebærer å stille:

• livsspørsmål (ingen umiddelbare svar)

• spørsmål om seg selv (presise, praktiske spørsmål knyttet til 

utfordringer i det daglige – hva vil jeg prioritere, hva er viktig for meg å gjøre i 
hverdagen?)

• muligheten for å få nedbrytende og selvdestruktive 
tanker (eks. ”være et offer”, fokus på hindringer, skuffelser, feil, nederlag) 
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Hva kan du bli klar over ved indre søken?

• Livet er ikke rettferdig

• Ingen bryr seg så mye om vanskene som deg

• Ting forandrer seg; det er hvordan du håndterer det 
som betyr noe 

• Ingen kommer til å redde deg
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• Hvis du dedikerer ”hele deg” til barnet → noen må 

betale prisen; barnet selv? 

(eks. hvis du bruker all din tid og alle dine krefter på barnet; 

knytter barnet tett opp til deg, kan du samtidig forhindre 

barnet fra å delta i andre sammenhenger; være med på 

aktiviteter med andre og lignende)

(Martine: eks. «trippeltap»; der en kortsiktig god løsning blir til en helseskadelig løsning på sikt)
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• Hva barnet ditt selv opplever i fht. sin 

funksjonsnedsettelse er viktigere enn hva det kan / 

ikke kan klare

• Å være realistisk i fht. barnets muligheter og 

begrensinger er ikke å gi opp håpet
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• Selv om barnet ikke viser fremgang på områder 

som er viktig for deg, har du ikke feilet! 

(Viktig! – mange foreldre sliter med dette!)   
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Hva kan søken gi deg? (jmf. Antonovsky’s «håndtering»)

• ny kompetanse 

(kan mer om barnets tilstand, hva som vil kunne styrke dets utvikling, hva som blir 

viktig for å ivareta deg selv og dine egne behov  og de andre familiemedlemmenes 

behov) 

• nye perspektiver 

(på hva som er ”normalt” og ikke, hva som kan gi glede, hva som er viktig i livet, hva 

som er viktig i hverdagen)*



• Ditt barn og barnets muligheter er ikke direkte knyttet til din 

selvfølelse

(ref. G.Fyhr; barnet som forlengelse av og bekreftelse på deg selv; viktigheten av 

å skille mellom barnet og deg selv)
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• ny styrke i møte med dagliglivets utfordringer og gleder

• kunnskap om hvordan personer med funksjonsneds. blir 
oppfattet, møtt og integrert / ikke integrert i samfunnet for 
øvrig
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Spørsmål til foreldre

• Kan dere huske på hvilke områder dere kjente at 
dere fikk ny kompetanse / styrke? Hva ble dere 
gode på? 

• Fikk dere endret syn på hva som ble viktig i 
livet eller for dere som familie?
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Fase 3: ”Settling In” – å roe seg (jmf. «håndtering)

Det er å se verden for hva den er og deg selv som den du er. 

Det er å bevege seg over de intense følelsene i Surviving, 

føle Searching mindre presserende og oppnå en større grad 

av kontroll, forutsigbarhet og balanse i dagliglivet.
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Settling In’s ABC:

Endringer i fht:

• Attitude (holdninger til livet; annet syn på hva som ”normalt”) 

• Balance (balanse i livet; fokus på hele barnet ↔ kun 
funksj.neds.)

• Control (økt kompetanse gir opplevelse av økt kontroll med 
livet, det er primært du som har styringen, ikke fagpersoner 
eller andre rundt deg eller  ↔ ”overgitt til ekspertene, bare gjør 
som de sier”)

58



Sidespørsmål: Hva er ”å akseptere” sitt barns funksj.neds.?

Det er ikke:

• ”Nirvana” - en streben etter å komme til et gitt og definert mål, ”det var det!” 

• Passiv resignasjon og overgivelse

Det er:

• Å erkjenne at barnet har spes.vansker og behov, møte utfordringene aktivt og gjøre 

det beste ut av det! * 
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SUM av akseptering 
(en erkjennelse av at vanskene eksisterer)

• Study

(å undersøke, skaffe seg kunnskap om det)

• Understanding (ref. «begripelig»)

(å forstå hva vanskene innebærer for livet ditt )

• Mastery (ref. «håndtering»)

(å integrere barnets spes. behov i livet ditt totalt sett)
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4. ”SEPARATING”

En vanlig og nødvendig prosess som begynner i tidlige barneår, 

gjennom mange små steg. Hvert skritt mot adskillelse er et skritt mot 

selvstendighet og frigjøring der barnet vokser opp i retning vekk fra 

deg etter hvert som du slipper tak – ett sikkert skritt av gangen. 

(balanse mellom å holde igjen, dytte på, være i flyt med din egen og barnets utvikling) 
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Hva kreves av barnet? 

• Dagligdagse ferdigheter (selvhjulpenhet på ulike områder; eks. av-og

påkledning, måltider, komme seg av gårde til skole / aktiviteter mv)  

• Selvtillit, utholdenhet og humor * (egenskaper som er viktige byggestener i en 

frigjøringsprosess)
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• Ivaretagelse av eget utseende / hygiene 

(viktig i fht . hvordan man blir møtt og oppfattet av omgivelsene)

• Sosiale ferdigheter 

(eks. det å kunne tilpasse seg / inngå i forskjellige aktiviteter med andre, 

vite hva som kreves i ulike situasjoner)
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• Selvdisiplin

(eks. er i stand til å vente, sette til side egne behov fordi det kreves i  en gitt 
situasjon, håndtere egen frustrasjon uten å ”rase ut”, vite hvordan det kan roe seg 
selv)

• At det forstår og kan leve med funksjonsneds.

• At det lærer seg å håndtere utfordringer

(Martine: alternativ selvhjulpenhet? = å lære seg å be om  

hjelp på en god måte…)
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Hva kreves av foreldrene?

Å gi slipp er å:

• bli tøff 

(holde fast ved beslutninger – nye krav som man forutsetter at barnet 
vil klare; eks. overgang til barnehage, skole, avlastning, omsorgsbolig)

• vinne noe 

(stolthet og glede over barnets økende mestring)
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• miste noe 

(tap av bekreftelse, mening og livsinnhold = dette at du hele 

tiden trenges av barnet ditt; at du er ”den eneste” som duger)

• gi slipp på noe av kontrollen 

(slippe andre personer til, tåle at det er forskjellig  /  ”godt nok” 

om ikke alltid best)
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• erkjenne at du ikke kan fjerne barnets vansker

• reaktivere surviving og searching
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Refleksjon

Når BMF ikke vokser inn i alminnelig mestring og større uavhengighet av foreldrene, 

utfordres også tilknytningen mellom foreldre og barn. Den naturlige løsrivnings-

prosessen med modning inn i et selvstendig liv uteblir. 

en får ikke den samme drivkraften fra livets gang *

Omdefinering av nærhet-avstand til BMF, i større grad enn til friske barn, må bli en 

avgjørelse; en styrt nedtrapping mer enn en naturgitt prosess 



Å GI SLIPP – TIL HVA?

Spenningen mellom kjennskap (foreldre) og kunnskap 
(de profesjonelle)  

Kjennskap: det spesielle; BMF’s språk og uttrykk; mimikk, kropsspråk, 
lyder, utagering, tilbaketrekning, mishagsytringer, velværeytringer, tegn på ulike 
emosjonelle nyanser. Krever at man kjenner BMF grundig for å forstå dette mer 
intuitivt.

Kunnskap: det generelle og profesjonelle; teori, metoder, osv.



Foreldre er ofte «klare» for å formidle kjennskapen 
videre til de profesjonelle; men!

møtet mellom foreldrenes kjennskapskompetanse på 
den ene siden, og fagfolkenes kunnskapskompetanse 
på den andre siden, går ikke alltid like greit

Fra «takk og åpenhet» til «utidig innblanding i 
interne rutiner og opplegg»



Foreldrenes dilemma

Å insistere på å formidle det de mener er avgjørende viktig 
kjennskap og kunnskap om barnet og dermed bli sett på som 
vanskelig og kverulerende (→ foreldrenes «utenfrablikk»: 
sjenanse og skam)

eller

la være, og bli opplevd som greie og samarbeidende (→ 
foreldrenes «innenfrablikk»: veksling mellom sorg og 
sinne)?



Foreldre lærer seg ofte å «overse» de små kampene, 
men! - er det mye som står på spill 

et etisk dilemma

= er det moralsk rett å la være å formidle kjennskaps-
kompetanse som kan ha avgjørende utslag for barnets 
hverdag og livskvalitet? 



Når er det godt nok?

Foreldre:

Er dette våre krav og forventninger, eller er det BMF’s behov? 

Tolker vi barnet vårt ut fra en kunnskap om hva det vil si å være 
menneske, sett innenfra oss selv?

Men nettopp fordi vår sønn eller datter har mindre kapasitet til å 
uttrykke sine behov (svak selvrapportering), er ansvaret vårt 
enda større, for å tolke de signalene barnet gir, og formidle dem 
videre til alle hjelpere som har med barnet vårt å gjøre.

Hvilke kamper skal man ta og ikke? 



Refleksjon

Foreldrene = i indre strid mellom: 
• fortsatt å ta hånd om – eller gi slipp.
• kjempe for det ideelle – eller slå seg til ro med at det får være «godt 

nok»

Ulike faktorer spiller inn i forskjellen på «de 
misfornøyde» og «de fornøyde» foreldrene: 
• Kommunens tilbud (den viktigste enkeltfaktoren!)
• Foreldrenes personlighet og verdisystem; «retten» til å prioritere sitt 

eget livsrom
• Funksjonshemmingens art 
• BMF’s egen evne til å kunne uttrykke seg og selv korrigere der 

personalet misforstår
• Relasjon mellom foreldre-barn



Martines erfaring: «det dobbelte samspill»

Slitasje (f.eks. ved søvnunderskudd), angst, moralsk forventning til seg selv, 
dårlig samvittighet mv. kan føre til: 

«orker ikke være sammen  med, klarer ikke å være uten…»

«har dårlig samvittighet, må vite at jeg har gjort alt!» (bindende!) – og hvordan 
vet du når du har gjort alt? – «når jeg får sammenbrudd» – okei; da får vi sette oss 
ned å vente på sammenbruddet…



Andreas Wiese: 

«Jeg er glad for at vi tidlig ble anbefalt å 

slippe andre til, før vi fikk ballet oss inn i 

forestillingen om at vi er uunnværlige for 

barnet vårt.»
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Mulige hindringer i fht ”separating” 

• Barnet

(kommunikasjonsvansker, psykisk utviklingshemming, fysisk helse o.a.)

• Foreldrene

(eks. forvirring i fht. hva barnet kan klare, ambivalens, inkonsekvens, urealistiske 

forventninger til barnet, splittelse mellom foreldre = de tenker og gjør forskjellig 

o.a.)
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• Omgivelsene

(negative holdninger, mangel på ressurser o.a., bremser det foreldrene og barnet selv kan 

ha tro på at barnet vil klare)
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«Ytre» separasjonsformer mot voksne år:

• Ansvarsgruppe og IP 

• Barnehage

• Skole

• Avlastning

• Omsorgsbolig
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• Ulike sosiale arenaer (fritid)

• 18 år: - verge?! - samtykkekompetanse?

• NAV: uførepensjon

• Hvem skal ha hvilke opplysninger om ”barnet”? 

NB! Alltid foreldre til sine barn selv etter separasjon!
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Såååååå…….

hva krever det da 

«å gi slipp»  og

«slippe andre til»…?



Å si «JA» til tillitsskapende prosesser! 

(tillit er ikke nødvendigvis noe vi har, men noe vi utvikler i  
samhandling med hverandre)



Martines «workshop» med fagpersoner og foreldre 
gjennom flere år:

Hva skaper tillit?



• vise respekt (alminnelig høflighet er godt for noe…)

• gi tid, vise genuin interesse (at den andre betyr noe i møte med deg)

• ved fremmedspråk: lær deg 1-2 ord på den andres språk = en utstrakt hånd!

• anerkjenne den andre (rolle, relasjon, betydning, erfaring, kunnskap)

• ha – og bygge opp – kompetanse og kunnskap  (om medisinske forhold, tilstanden, 
diagnosen, tiltak mv.)

• kunne formidle kunnskap på en forståelig måte

• ta ansvar, være tydelige – men også fleksible

• gi uttrykk for optimisme; ikke bare «svartmale» = ha tro på BMF

• tidlig forventningsavklaring (rammer: ansvar /myndighet, rolle og fokusområder)
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• etablere felles forståelse for BMF’s følelsesuttrykk, vilje (ja/nei) og behov

• klare å ta imot og gi løpende tilbakemeldinger; «knip hverandre i å gjøre noe 

bra!» 

• kunne uttrykke usikkerhet, innrømme feil, og lære av sine feil (gjensidig)

• kunne tåle / gi rom for følelsesmessige uttrykk / her-og –nå opplevelser (NB!  

forskjell på følelser og atferd; ikke all atferd kan aksepteres)

• skape rom for forskjeller og felles utforsking *

• ha ærlige dialoger, være oppriktig i sine hensikter, gi plass for begge parter i 

dialogen 
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• vise «passende humor» («viktig med sosial kompetanse hos fagpersoner»)

• vise forståelse for foreldrenes  situasjon («trenger ikke være «enig» eller «gi 
dem alt» for det»)

• vise ydmykhet, også i møte med det du ikke forstår

• ville gjøre det gode; forsøke å få til noe godt sammen

• (velge å) stole på at den andre vil godt, at hensiktene er oppriktige

• stille forberedt til møter; sentrere budskapet og fokusere innsatsområdene

• være løsnings- og handlingsorientert; klare å konkretisere tiltak
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• klare å enes om forståelse og valg av tiltaksområder

• sørge for struktur, rutiner og dagsplan i omsorgsbasen

• sørge for kontinuitet og personlig ansvar; at det er et ressursteam rundt BMF i omsorgsbasen

• at det ser «pent, trivelig og ordentlig» ut

• erfare at man får til noe bra sammen! – det ligger en glede i å dele noe godt med andre 

husk;  

Positive erfaringer avler mer tillit! – og gjør det lettere å forstå, 

håndtere og finne mening i sin egen og barnets situasjon med bruk 

av egne og andres ressurser.



Avsluttende spørsmål til dere:

• Hvordan kan kunnskap og erfaring om foreldreprossesser 

og foreldrestøtte brukes i din tjeneste eller virke?


