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Forkortelser 
 

ACE-studien The Adverse Childhood Experiences Study er en forskningstudie gjennomført 

av den amerikanske helseorganisasjonen Kaiser Permanente og Centers for 

Disease Control and Prevention. 17000 deltakere ble rekruttert til studien 

mellom 1995 og 1997 og har hatt langtids oppfølging med tanke på 

helseutfall. Studien har vist sammenheng mellom problematiske 

barndomserfaringer og helse-/sosialvansker som voksen. Mer enn 50 

vitenskapelige artikler har blitt publisert som følge av studien som anses som 

et landemerke innenfor epidemiologisk forskning. 

ICD-10  International Classification of Diseases, 2010, World Health Organisation 

IPA Interpretative phenomenological analysis 

LAR  Legemiddelassistert rehabilitering 

MR-bilder Digitale bilder av indre organer framstilt ved hjelp av et meget sterkt 

magnetfelt og radiofrekvente bølge 

PDI  Parent Development Interview 

SERAF  Senter for rus og avhengighetsforskning, medisinsk fakultet, Universitetet i 

Oslo 

TA Thematic analysis 

 

  



5 
 

 

Sammendrag  
 

Bakgrunn: Barn av rusavhengige mødre som selv har vokst opp med rusproblemer i familien, 

antas å ha en særlig risiko for å bli eksponert for negative livshendelser og 

familiedysfunksjon, samt å kunne utvikle egne psykiske vansker, inkludert rusavhengighet. 

Småbarnsfamilier med generasjonsmessig overført rusavhengighet kan være vanskelige å nå 

for hjelpeapparatet og for forskere fordi rusavhengighet generelt, og det å være rusavhengig 

mor spesielt, er forbundet med skam og stigma. Det er behov for økt kompetanse på gravide 

og småbarnsfamilier med rusavhengighet – og særlig den høyrisikogruppen hvor 

rusavhengighet har vært overført mellom generasjoner. Det er etablert nasjonale 

rusinstitusjoner i Norge som har utviklet tilbud om familiebehandling for gravide og 

småbarnsfamilier med rusavhengighet.  Det har i liten grad vært gjennomført evaluering av 

disse tilbudene. Det er behov for mer systematisert kunnskap om høyrisikofamilier med en 

generasjonsmessig overført rusavhengighet samt hvilken hjelp disse familiene kan ha nytte 

av.  

 

Mål: I) Å utforske hvordan rusavhengige mødre beskriver sin egen rolle som mor sett i 

sammenheng med deres barndomsopplevelser med rusavhengige foreldre. II) Å utforske 

hvilken sosial støtte som er tilgjengelig for å hjelpe rusavhengige mødre som selv har vokst 

opp med rusavhengige foreldre med å holde seg rusfrie og bygge et trygt familiemiljø for seg 

og barna sine. III) Å utforske hvordan terapeuter ved en behandlingsenhet for familier med 

rusavhengige foreldre forstår sine mål, intervensjoner og terapeutiske roller. 

 

Metoder: Det ble valgt et målrettet utvalg av rusavhengige småbarnsmødre som selv anga å 

ha vokst opp med en eller flere rusavhengige omsorgspersoner. En rusinstitusjon i Norge 

med en behandlingsenhet for småbarnsfamilier ble kontaktet. Ni rusavhengige mødre samt 

en eller to av mors nærmeste støttepersoner ble dybdeintervjuet. Deretter ble de ansatte 

ved behandlingsenheten intervjuet i tre fokusgruppeintervjuer.  Data fra de to første 

delstudiene ble analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering, mens det ble brukt 

tematisk analyse i den siste delstudien.   

 

Resultater: De rusavhengige kvinnene som deltok i denne studien møtte på flere alvorlige 

utfordringer da de fikk barn. Noen beskrev et helt liv «på kanten av samfunnet», og det 

gjorde rehabiliteringsprosessen mer komplisert. De var opptatte av å holde seg rusfrie, 

bearbeide traumatiske erfaringer og å integrere familien sin i samfunnet. Mødrene trengte 

hjelp til å bygge støttende sosiale nettverk og å etablere trygge og forutsigbare familiemiljø 

for seg og barna sine. Mødrenes nærmeste støttepersoner hadde begrensede økonomiske 

og sosiale ressurser. Mange hadde erfart risikofylte livshendelser i barndommen og var også 

i voksen alder utsatte for kumulative psykososiale og sosioøkonomiske risikofaktorer. På 

tross av dette var relasjonene mellom støttepersonene og mødrene nære, langvarige og 

stabile. Helse- og sosialtjenestene bør støtte disse relasjonene og bygge videre på dem for å 
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hjelpe rusavhengige mødre som har vokst opp med rusproblemer i familien med 

rehabilitering og vellykket integrering i lokalmiljøet. Fokusgruppeintervjuer med terapeutene 

ved behandlingsenheten for småbarnsfamilier viste at det var utfordrende for de ansatte å 

på samme tid favne både rusbehandling og trening i foreldreferdigheter og samspill. Noen 

terapeuter var mest opptatte av rusbehandlingen av den voksne, mens andre fokuserte 

primært på å ivareta barnets behov. Terapeutene var imidlertid opptatte av å utnytte 

døgnbehandlingen til å bygge allianser med pasientene og bruke her-og-nå situasjoner i 

hverdagen på enheten for å skape nødvendige endringer i familiene. Behandling av 

småbarnsfamilier med generasjonsmessig overført rusavhengighet ble opplevd å være svært 

kompleks og krevende. Terapeuter erfarte utfordringer med å holde seg følelsesmessig 

balanserte i møte med de rusavhengige foreldrene.  Utfordringene kunne føre til gnisninger 

mellom ansatte.  

Abstract 
 

Background: Children born to substance-dependent mothers who themselves have had an 

upbringing disturbed by parental substance-abuse, are expected to be at high risk of adverse 

childhood experiences, dysfunctional family life, and to develop psychological problems, 

including substance dependence. The mothers in this study represent a highly vulnerable 

group, often difficult for researchers and support systems to access, because substance use 

disorders generally, and substance-dependent mothers especially is linked to shame and 

stigmatization. We need to extend our knowledge on pregnant women and families with 

substance-dependence, especially when the mothers themselves have had an upbringing 

disturbed by parental substance-abuse problems. Norway has established units in drug –

institutions with dual treatment tailored for substance –dependent pregnant women and 

families with small children. Systematized knowledge on high -risk families with 

generationally transferred substance –dependence, including what kind of help these 

families may benefit from, is needed. 

  

Aims: I) To explore how substance-dependent mothers understand their challenges and how 

they describe the association between their childhood experiences with substance-abusing 

parents and their own role as caregivers. II) To explore the social support available for these 

mothers, helping them stay abstinent and create safe family environments for themselves 

and their children. III) To explore how professionals at a family –ward describe the aims, 

therapeutic roles and interventions in the treatment for parents with substance use 

disorders (SUD) and their children. 

 

Methods: Using purposeful sampling, we approached mothers with self-reported upbringing 

disturbed by parental substance-abuse problems, admitted for one year to a family-ward at 

a substance abuse clinic. Through in-depth, qualitative interviews, nine substance-
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dependent mothers described their lives in the form of present, past and future tense. The 

mothers’ significant others were then in-depth interviewed and the characteristics of the 

social support available for the mothers were investigated. Finally, three focus-group 

interviews were conducted, comprising 15 professionals, including both ward staff and 

therapists. Data were analysed using systematic text condensation and thematic analysis.    

 

Findings: The substance-dependent women in this study, faced several major challenges 

when they became mothers. Some described having lived their whole lives on ‘the edge of 

society’. This made their rehabilitation process complex. All mothers struggled to abstain 

from substances, process traumatic experiences and integrate their family into society. They 

needed help to extend their supportive social networks and to establish a safe and 

predictable family environment for themselves and their children. The significant others had 

limited financial and social resources and were themselves exposed to adverse experiences 

and cumulative psychosocial and socioeconomic risk factors. Their relationships with the 

mothers were, nevertheless, close, consistent and reliable. Supporting the existing social 

network should be an integrated part of the work of family welfare services aiming to help 

substance-dependent mothers from families with parental substance abuse to rehabilitate 

and to integrate successfully into local communities.  

 

Combining treatment of SUD, interventions to improve parenting roles and practice, and at 

the same time looking after the developmental needs of the children, seemed to be a 

complex and challenging task for the professionals. In the therapeutic efforts some 

professionals seemed to concentrate their attention on the parent with SUD, while others 

mainly focused on the well-being of the child. The professionals emphasised to establish 

therapeutic alliances with the parents and to use present-moment situations with the 

families in their everyday activities at the ward therapeutically. The SUD parents were 

experienced as unpredictable and challenging, with some professionals having problems 

staying emotionally balanced during sessions. Consequently they needed to focus also on 

their own emotion regulation, and they expressed tensions between groups of professionals.   
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1.0. Introduksjon  
Overordnet tema for dette forskningsprosjektet er generasjonsoverføring av rusproblemer. 

Rusavhengighet er en av de mest arvelige tilstandene vi kjenner til (Kendler, Aggen, Tambs & 

Reichborn-Kjennerud, 2006; Mayfield, Harris, & Schuckit, 2008). I tillegg til genetiske 

faktorer, antas miljømessige faktorer å ha betydelig innflytelse på overføringen av 

rusproblemer mellom generasjoner (Kendler, Prescott, Myers, & Neale, 2003). Det er derfor 

av stor betydning å ha kjennskap til hvordan denne overføringen, fra en generasjon til neste, 

kan forebygges.  

 

Rusavhengige mødre som selv har vokst opp i familier med rusproblemer, og barna deres, 

antas å være vanskelig tilgjengelige for så vel hjelpeapparatet som for forskere. Dette 

skyldes sannsynligvis at mødrene opplever barrierer mot å søke hjelp. Dette kan være risiko 

for stigmatisering, skam eller redsel for å bli fratatt omsorg for barna (Trulsson, 2003). 

Isolasjon og manglende åpenhet om problemene kan bidra til at barn av rusavhengige 

mødre er blant de mest sårbare grupper i samfunnet vårt, særlig når rusavhengighet har 

vært til stede i flere generasjoner. De samme barrierene som hindrer mødrene i å søke hjelp 

kan også gjøre at de er vanskelig tilgjengelige for forskning. Dette bidrar til at vi har 

begrenset forskningskunnskap om disse mødrene og deres barn, og heller ikke tilstrekkelig 

kunnskap om hvilken og hvor omfattende hjelp disse familiene har behov for.  

 

Rusavhengige mødre er en gruppe med lav status i samfunnet (Green, Polen, Dickinson, 

Lynch & Bennett, 2002). Gruppen kvinnelige rusavhengige mødre som har hatt en oppvekst 

preget av rusmisbruk hos egen omsorgsperson, antas i særlig grad å være sårbare. For bedre 

å kunne bistå disse kvinnene og deres barn, trenger vi mer kunnskap om deres livssituasjon, 

utfordringer og ressurser. Det vil være et grunnlag for å hjelpe dem mot å etablere et liv 

uten misbruk av rusmidler og når forholdene ligger til rette for det, med omsorg for egne 

barn.  

Utgangspunktet for valg av forskningsfelt, var mitt arbeid ved et kompetansesenter innenfor 

rusfeltet, i tillegg til personlig interesse for å bidra til at barn i vanskelige livssituasjoner skal 

få best mulig hjelp. Mine arbeidsoppgaver bestod i å undervise og veilede både 

spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester i hvordan de kan forebygge utvikling av 

rusproblemer, oppdage barn i risiko og støtte og hjelpe familier med rusproblemer. På 

samme tid ble paragrafer om barneansvarlig personell innført i Lov om 

spesialisthelsetjeneste og Lov om helsepersonell (IS-5/2010, Helsedirektoratet). Barn som 

pårørende omhandler barn i familier der foreldrene har utfordringer med rusbruk eller 

psykiske lidelser. Lovendringene skulle sikre større oppmerksomhet mot og bedre 

ivaretakelse av barna både innen spesialisthelsetjenesten og i kommunale tjenester. For å ha 
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spesialisert kompetanse på barn i rusfamilier, var det nødvendig å sette seg inn i 

forskningslitteraturen. Det viste seg etter hvert at det fantes begrenset kunnskap om 

utfordringer, sosial støtte og hjelp til småbarnsfamilier hvor rusavhengighet var overført 

gjennom flere generasjoner. Slik oppstod behovet for å studere disse familiene nærmere.  

Barnas hverdag er avhengig av foreldrenes fungering. For at barna skal ha det bra, trenger 

hele familien støtte. Ut fra dette ønsket vi å undersøke hvordan rusavhengige mødre som 

hadde vokst opp med rusproblemer i familien forstår foreldrerollen. Hvilke utfordringer står 

de overfor i hverdagen med tanke på å gi barna trygge oppvekstvilkår? 

Første delstudie hadde følgende forskningsspørsmål: Hvilken forståelse har rusavhengige 

mødre av hva det innebærer å være en god mor? Hvilke utfordringer må familier med 

rusavhengige mødre, som har vokst opp med foreldre med rusproblemer, løse etter 

døgnbehandling for å leve som «vanlige» familier i en kommune? Denne delstudien omfattet 

intervjuer med 9 mødre mens de var innlagte på en familieenhet på en rusklinikk i Norge 

sammen med spedbarna sine (alder 0-12 måneder). Alle mødrene hadde erfaring med 

rusproblemer hos egne foreldre i oppvekstårene. Intervjuene hadde fokus på mødrenes 

forståelse av egen foreldrerolle i nåtid, refleksjoner rundt egne oppveksterfaringer knyttet til 

foreldres rusmisbruk, og planer for framtida for seg selv og barna. Intervjuene ble analysert 

med systematisk tekstkondensering (Malterud, 2012) som er en Giorgi-inspirert (2012), 

fenomenologisk-hermeneutisk, tverrgående analysemetode. 

 

Delstudie to fokuserte på omfang, innhold og type sosial støtte som var tilgjengelig for 

mødre og barn etter at familiene var utskrevet fra behandlingsinstitusjonen. I intervju med 

mødrene oppgav de hvem de regnet som sin viktigste støtteperson. Mødrene oppgav enten 

partner, eldre søster, mor eller besteforeldre som sine nærmeste støttepersoner. De 9 

støttepersonene ble deretter intervjuet om sin relasjon til mødrene, hvilken støtte de ga og 

om det var annen sosial støtte tilgjengelig for familien. Svarene fra støttepersonene ble 

sammenholdt med det mødrene hadde fortalt om hvilken sosial støtte de opplevde var 

tilgjengelig. Data fra delstudie to ble analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering 

(Malterud, 2012). 

 

Tredje delstudie ble viet terapeutenes perspektiv. De ansatte ved familieenheten hvor 

mødrene hadde vært innlagt, deltok i fokusgruppeintervju med tema knyttet til hvordan de 

forstod sin egen rolle, sine oppgaver og målsetninger for arbeidet med mødrene og deres 

barn. Tre fokusgruppeintervjuer med til sammen 15 ansatte ble gjennomført, to intervju 

med miljøterapeuter og ett intervju med behandlingsansvarlige terapeuter. Intervjuene ble 

analysert med den fenomenologisk, hermeneutiske metoden tematisk analyse (Braun & 

Clarke, 2006).  

Familiebehandling av rusavhengige foreldre med spedbarn i døgninstitusjon er omfattende 

og kostnadskrevende, men kan være en lønnsom investering med tanke på at barna er i 

starten av livet og foreldrene er i tidlig voksen alder med potensiale for et langt og 
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selvforsørgende liv. Dersom foreldrene klarer å etablere seg i et liv uten rusmisbruk og lærer 

å være sensitive, trygge og forutsigbare foreldre, vil både de selv og barna bli spart for 

mange belastninger, samtidig som samfunnet vil unngå omfattende kostnader til helsehjelp, 

sosialstønad og/eller tiltak innen kriminalitetsomsorgen.  
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2.0. Bakgrunn 
Foreliggende studie bygger på kunnskap fra ulike forskningstradisjoner, samt begrep hentet 

fra ulike teoretiske retninger. Rusavhengighet i et familie- og generasjonsperspektiv er 

fellesnevner for de tre delstudiene. Videre er kunnskap om marginalisering, avhengighet, 

omsorgssvikt, sosial støtte og risiko- og beskyttelsesfaktorer for utviklingsvansker hos barn 

sentral for avhandlingen.  

Det er anslått at 8,3 % av norske barn under 18 år lever med foreldre med 

alkoholavhengighet (Torvik & Rognmo, 2011). I tillegg til dette vet vi at et ukjent antall barn 

opplever at foreldre misbruker illegale rusmidler eller reseptbelagte medikamenter. Antallet 

barn som vokser opp med rusavhengighet i familien er derfor trolig høyere enn det angitte 

estimatet.  

Forskningslitteraturen viser at barn av foreldre med rusavhengighet har forhøyet sårbarhet 

biologisk, psykologisk og sosialt (Belsky, Conger & Capaldi, 2009; Christoffersen & Soothill, 

2003). Denne sårbarheten gjør barna utsatte for psykiske vansker generelt, så vel som 

utvikling av egne rusproblemer. Barna har blant annet forhøyet risiko for fysiske, akademiske 

og sosio-emosjonelle problemer når mødrene har rusproblemer (Conners et al., 2004). Dette 

er problemer som igjen kan bidra til forhøyet risiko for å utvikle rusproblemer (Galea, Nandi 

& Vlahov, 2004).  

Studien Adverse Childhood Experiences (ACE-studien) viser sammenheng mellom vanskelige 

barndomserfaringer og utvikling av rusproblemer (Dube et al., 2001; , Anda et al., 2006; 

Perry, 2010). Befolkningsstudier viser at genetisk sårbarhet, negativ påvirkning fra familie og 

nærmiljø, psykososiale utfordringer og lavere sosioøkonomisk status er risikofaktorer som 

kan bidra til utvikling av rusproblemer (Galea, Nandi & Vlahov, 2004). Barn av 

rusmiddelavhengige har også forhøyet risiko for å utvikle relasjonsproblemer og utrygg 

tilknytningsstil (VanIjzendoorn, 1995). Risikofaktorer i familier med rusmisbrukende foreldre 

er at barna kan oppleve omsorgssvikt, vold og konflikter i familien (Boris, 2009; 

Christoffersen & Soothill, 2003; Lindgaard, 2011). Det er særlig forhøyet risiko for fysiske, 

akademiske og sosio-emosjonelle problemer hos barna når mødrene har rusproblemer 

(Conners et al., 2004).    

Trass i omfattende dokumentasjon av problemutvikling og miljømessig risiko hos barn av 

rusmiddelavhengige, er det lite forskning som tar utgangspunkt i barnas eget perspektiv og 

som fokuserer på de utfordringene barna opplever når de selv blir foreldre. En del studier 

undersøker riktig nok foreldrerollen fra rusavhengige kvinners perspektiv, men har ikke som 

inklusjonskriterium at mødrene selv har vokst opp med rusmisbruk hos omsorgsgivere 

(Trulsson, 2003; Powis, Gossop, Bury, Payne & Griffiths, 2000; Banwell & Bammer, 2006). 

For å møte behovene til familier med rusavhengige foreldre, er det viktig å vite hva de selv 

opplever som utfordrende, og hvilke strategier de bruker for å skape en trygg og forutsigbar 

tilværelse for seg og barna sine. Med bakgrunn i dette er foreliggende forskningsarbeid 
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forankret i en fenomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme, som bygger på å få 

kunnskap om intervjusubjektenes perspektiver og forståelser. 

En fenomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme blir også anvendt overfor de 

rusavhengige mødrenes støttepersoner og de ansatte ved behandlingsenheten. 

Begrunnelsen for valg av forståelsesramme var behovet for en eksplorerende tilnærming til 

et lite utforsket felt, og ønsket om å utforske intervjupersonenes personlige erfaringer, 

forståelser og beskrivelser. 

 

2.1. Begrepsavklaringer 

Dette forskningsprosjektet omhandler rusavhengige mødre som selv har hatt en oppvekst 

preget av foreldres rusmisbruk. Rusavhengige mødre omfatter i denne sammenheng mødre 

som har en diagnostiserbar ruslidelse ifølge diagnosekategoriene ICD 10, F10 – F19 (psykiske 

lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer), og som har omsorg 

for barn fra 0 til 5 år. Avhengighet innebærer både atferdsmessige, kognitive og fysiologiske 

forstyrrelser som opptrer etter gjentatt inntak av rusmiddelet. Det er vanlig at brukeren har 

så stor lyst på rusmiddelet, at hun/han ikke klarer å regulere bruken på tross av skadelige 

konsekvenser. Brukeren opplever også økt toleranse for rusmidlet og ofte en fysisk 

abstinenstilstand som medfører at inntak av rusmidlet prioriteres foran andre aktiviteter og 

forpliktelser (WHO, 2010).    

WHO står for Verdens helseorganisasjon. 

I foreliggende studie fokuseres det på mødrene og deres perspektiv. Dette har bakgrunn i at 

rusavhengige fedre i langt mindre grad har omsorgsansvaret for barna (Roberts & Leonard, 

1997) og at fedrene viste seg å være i mindretall ved rusbehandlingsenheten for 

småbarnsfamilier hvor informanter til studien ble rekruttert.  

En oppvekst preget av foreldres rusmisbruk innebærer i denne studien at mødrene selv 

forteller at de har vokst opp med foreldre med problematisk bruk av rusmidler. Vi hadde 

ikke tilgjengelig diagnostisk eller annen uavhengig informasjon om foreldrenes rusbruk. 

Diagnosekriteriene gir et bilde av skadelig bruk eller avhengighet. Kriteriene inkluderer 

imidlertid kun bruk som er skadelig for personen selv, og ikke informasjon om rusmisbrukets 

innvirkning på pårørende. Det er videre ikke bare diagnostiserbare ruslidelser som kan skape 

problemer for familien. Å ha en diagnostisert ruslidelse forutsier ikke hvordan 

vedkommende ivaretar foreldrerollen (Benjet, Azar & Kuersten-Hogan, 2003). De 

funksjonene som skal ivaretas i en familie, blant annet foreldrefunksjonene, kan således bli 

forstyrret av et familiemedlems rusmiddelbruk, selv om vedkommende ikke fyller 

diagnosekriteriene (Hansen, 1990). Det ble ut fra dette vurdert som tilfredsstillende at 

problematisk rusbruk hos foreldre ble definert ut fra mødrenes oppfatninger av egne 

foreldres bruk av rusmidler og ikke hvorvidt foreldrene fylte diagnosekriteriene for en 

ruslidelse eller ikke. 
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Generasjonsoverføring av rusmiddelproblemer betyr at barn av foreldre med problematisk 

rusmiddelbruk utvikler tilsvarende problemer som sine foreldre, og at dette vedvarer over 

minst to generasjoner. Rusavhengighet er en arvelige tilstand (Kendler et al., 2006; Mayfield 

et al., 2008). En regner med at denne generasjonsoverføringen skyldes både genetisk og 

miljømessig påvirkning (Kendler et al., 2006). 

Risiko- og beskyttelsesfaktorer har betydning for om barn av foreldre med rusproblemer selv 

utvikler rusavhengighet. Risikofaktorer er forhold i oppvekstmiljøet eller hos individet selv 

som øker sannsynligheten for skjevutvikling (Psychology Dictionary, 2013). 

Beskyttelsesfaktorer er forhold som reduserer sannsynligheten for at barn som er utsatt for 

risiko skal utvikle problemer (Masten & Coatsworth, 1998). Genetisk disposisjon og kjønn er 

eksempler på statiske risikofaktorer som ikke kan påvirkes fra samfunnets side. Dynamiske 

risikofaktorer lar seg derimot påvirke av sosiale tiltak (som f.eks. fosterhjemsplassering, 

støttetiltak i hjemmet, støtte til styrking av sosialt nettverk, styrket sosioøkonomisk status). 

Noen risikofaktorer er nært knyttet til utvikling av bestemte lidelser, mens andre 

risikofaktorer er mer generelle og kan assosieres med mange ulike problemer.  Vedvarende 

risikofaktorer eller langvarig stress skader barn mer enn avgrensete episoder. Når flere 

risikofaktorer opptrer samtidig, omtales dette som kumulativ risiko (Christoffersen & 

Soothill, 2003). Det er størst grunn til bekymring når flere og alvorlige risikofaktorer er til 

stede samtidig tidlig i livet (Kvello, 2013). 

 

2.2.  Risiko for generasjonsoverføring av rusproblemer fra rusavhengige 

mødre til barna deres 

Rusavhengighet hos foreldre er forbundet med risiko for utvikling av rusavhengighet hos 

barna (Christoffersen & Soothill, 2003; Lauritzen et al., 1997).  Lauritzen et al. undersøkte 

stoffmisbrukere i behandling i Norge og fant at over halvparten hadde vokst opp med 

foreldre med alkoholproblemer. Fuller et. al (2003) undersøkte alkoholavhengige og 

sønnene deres med tanke på overføring av aggresjon og alkoholavhengighet over tre 

generasjoner. De fant forhøyet risiko for utvikling av alkoholavhengighet, men konkluderte 

med at dette hadde større sammenheng med fedrenes aggressive atferd og foreldrestil, enn 

med fedrenes alkoholbruk isolert sett.  

I en metastudie undersøkte Zucker, Donovan, Masten, Mattson og Moss (2007) 

sammenhenger mellom tidlige utviklingsår og risiko for alkoholproblemer i voksen alder. De 

fant god dokumentasjon for at risiko for senere rusproblemer er knyttet til risikofaktorer i 

tidlige barneår og karakteristika ved familien barnet vokser opp i. De argumenterte ut fra 

dette for å dreie fokus fra risikofaktorer for rusmisbruk knyttet til ungdomstida mot 

risikofaktorer tidlig i barnets oppvekst. Dette ble fulgt opp av Boris (2009) som viste hvordan 

foreldres rusmisbruk påvirker barna. Boris hevder at denne påvirkningen skjer via tre ulike 

mekanismer: i) påvirkning i fosterlivet, ii) genetisk sårbarhet og iii) miljøfaktorer.   
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2.2.1.  Risiko knyttet til genetikk og ruspåvirkning i fosterlivet 

I en metastudie av tvillings- og adopsjonsstudier fant Verhulst, Neale og Kendler (2015) at 

alkoholmisbruk hadde en arvelighet på omtrent 50%. Størstedelen var knyttet til genetikk, 

men også det å ha vokst opp i felles familiemiljø hadde signifikant betydning for utvikling av 

rusavhengighet. I en populasjonsbasert undersøkelse av norske tvillinger fant Kendler et. al 

(2006) at genetiske faktorer også spiller en betydelig rolle når det gjelder generasjonsmessig 

overføring av misbruk av illegale rusmidler.  En genetisk sårbarhet kan bli oppfattet som en 

deterministisk og negativ faktor, som om ruslidelsen var forutbestemt og at forebygging av 

en slik utvikling er til liten nytte. Imidlertid kan kunnskap om høy genetisk arvelighet gjøre 

det lettere å oppdage sårbare individer og derved gi mulighet til å gripe inn tidlig for å 

forebygge utvikling av rusproblemer (Mayfield et al., 2008).  

En forskningsgruppe tilknyttet Universitetet i Oslo har fulgt rusavhengige mødre og barna 

deres fra svangerskapet til førskolealder (Moe & Slinning, 2001; Moe, 2002; Slinning, 2003).  

Moe og Slinning (2001) undersøkte nyfødte barn som var eksponert for opiater og andre 

rusmidler i svangerskapet, og fant at 78% av de ruseksponerte barna hadde neonatalt 

abstinens syndrom (NAS), med en særlig sårbarhet for NAS hos gutter. Slinning  (2003) viste 

at barna i nyfødtperioden hadde utfordringer knyttet til oppmerksomhet og selvregulering. 

Av de ruseksponerte barna ble 88% plassert i foster- eller adopsjonshjem før ett års alder. 

Moe (2002) undersøkte barna igjen ved 4,5 års alder og viste at summen av de 

biomedisinske risikofaktorene forbundet med påvirkning av rusmidler i fosterlivet, kan føre 

til senere utviklingsproblemer, selv om barnet får god omsorg etter at det er født. Da barna 

var 4,5 år gamle hadde de tendens til å gjøre det dårligere enn andre barn i kognitive 

utviklingsområder som har med perseptuelle ferdigheter å gjøre, selv om de hadde vokst 

opp i fosterhjem (Moe, 2002; Slinning, 2003).  Dette viser en medfødt sårbarhet, som kan 

føre til kognitive utviklingsvansker, og muligens også være relatert til senere rusproblemer. 

Biologisk sårbarhet grunnet genetikk og/eller ruseksponering i fosterlivet er gitt når barnet 

er født. Foreliggende studie konsentrerer seg om miljømessige faktorer i barnets tidlige 

oppvekst. Barnets genetiske og biologiske risikofaktor vil selvsagt være en del av et 

helhetsbilde for forståelse av foreldre, barn og samspillet dem imellom, blant annet dersom  

barnet har særskilte utfordringer som gjør foreldrerollen mer krevende.  

2.2.2. Risiko knyttet til barnets oppvekstmiljø 

Mayes og Suchman (2006) har beskrevet utviklingsveier som fører til tidlig rusmisbruk.  I 

tillegg til genetisk sårbarhet, viser de til betydningen av vennemiljø, hvor tilgjengelig 

rusmidlene er, og om det sosiale miljøet har en aksepterende holdning til rusmiddelbruk.  De 

viser til at ungdom som starter med rusmidler tidlig har høyere risiko for å utvikle 

rusavhengighet, for å slutte skolen tidlig, for å bli sosialt isolerte og for å bli involvert i 

kriminell aktivitet. Conners et al. (2004) fant at de miljømessige risikofaktorene hadde større 

betydning for psyko-sosial utvikling hos barn av rusavhengige mødre enn ruspåvirkning i 

fosterlivet. 
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En rekke studier viser at rusavhengighet hos foreldre kan føre til at barna utsettes for 

omsorgssvikt (Dube et al., 2001; Young, Boles & Otero, 2007). Tendens til høyt konfliktnivå 

og vold i familien er andre utfordringer som er assosiert med rusavhengighet hos foreldre 

(Lindgaard, 2011), især når mødre er rusavhengige (Boris, 2009). Omsorgssvikt og vold i 

familier med alkoholmisbrukende foreldre er videre assosiert med manglende beskyttelse av 

barnet og at barnet kan bli utsatt for vold og overgrep (Christoffersen & Soothill, 2003). 

Keller, Cummings, Davies, og Mitchell (2008) fant likeledes sammenhenger mellom 

foreldrenes alkoholproblemer, sviktende familiefungering og mistilpasning hos barna.  

Å være utsatt for omsorgssvikt i oppveksten gir økt risiko for psykologisk skjevutvikling og 

senere rusmisbruk. Fra starten av 2000-tallet ble det publisert artikler fra den omfattende 

ACE –studien, basert på barn som har opplevd ulike miljømessige utfordringer i oppveksten. 

ACE-studien undersøkte sammenhengen mellom vanskelige erfaringer i barndommen og 

senere helseproblemer. Studien viste at utfordrende barndomserfaringer, blant annet 

rusmisbruk hos foreldre, forstyrrer normal utvikling hos barna (Perry, 2010; Anda et al., 

2006). Dube et al. (2001) fastslo at det å vokse opp med foreldre som misbruker alkohol har 

en tydelig sammenheng med å være utsatt for misbruk, omsorgssvikt og funksjonssvikt på 

flere områder i hjemmet. Videre viste Dube et al. (2003) sammenheng mellom det å vokse 

opp i familier med rusmiddelmisbruk og forhøyet risiko for å bruke illegale rusmidler selv. 

Longitudinelle studier viser at vanskelige barndomserfaringer som vold og overgrep 

predikerer både nevrobiologisk utvikling og generell sykelighet i voksen alder (Anda et al., 

2006).  Chapman, Dube og Anda (2007) viser at vanskelige barndomserfaringer også gir økt 

risiko for utvikling av psykiske lidelser/vansker. Likeledes viser Felitti og Anda (2010) en 

sammenheng mellom vanskelige barndomserfaringer og fungering i voksen alder, inkludert 

velvære, sosial fungering, bruk av helsevesenet og utvikling av egne rusproblemer. Det har 

videre vært funnet at traumatiske erfaringer som skjer tidlig i livet og varer over tid er særlig 

skadelige med tanke på utvikling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) (Courtois & Ford, 

2009).   

Det er klar sammenheng mellom psykiske lidelser og rusavhengighet hos voksne pasienter 

(Lauritzen et al., 1997; Kessler et al., 2005). Foreldre med rusavhengighet vil derfor ofte også 

ha høy forekomst av andre psykiske lidelser. Psykiske lidelser hos foreldre utgjør ytterligere 

en risikofaktor når det gjelder å utvikle godt samspill med barna (Ostler, 2010). Andre kjente 

risikofaktorer som barn med rusmisbrukende foreldre ofte er utsatte for, er at familien har 

dårlig sosialt nettverk, lav sosioøkonomisk status, og uforutsigbarhet i hverdagen (Haugland, 

2003; Lindgaard, 2011).  I familier som er involvert med barnevernet har det likeledes blitt 

vist at rusmisbrukende foreldre i større grad også har andre problemer (f.eks. psykiske 

lidelser) og at disse familiene ofte lever i vanskelige sosiale kår (Forrester & Harwin, 2006).  

2.2.2.1. Forhøyet risiko når den rusavhengige forelder er kvinne. 

Barn utvikler i større grad egne problemer når mor har et rusproblem, sammenlignet med 

når far har rusproblemer (Christoffersen & Soothill, 2003; Conners et al., 2004). En stor 

dansk longitudinell registerundersøkelse viser at det er høyere risiko for negative 
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livshendelser hos barn av alkoholavhengige mødre enn fedre. Barn av alkoholavhengige 

mødre er blant annet mer utsatt for omsorgssvikt og mishandling, og de har større risiko for 

selv å utøve vold mot andre eller å få barn som tenåringer, sammenlignet med barn av 

alkoholavhengige fedre (Christoffersen & Soothill, 2003). Conners m.fl. (2004) så spesifikt på 

barnas risiko når mødrene hadde alvorlige rusmisbruksproblemer. De fant forhøyet risiko for 

fysiske, akademiske og sosio-emosjonelle problemer hos barna sammenlignet med nasjonalt 

gjennomsnittsnivå. Avgjørende for barnas fungering viste seg å være at barna i større grad 

var utsatte for kumulativ risiko når mor var rusmisbruker.   

Større risiko for barn av rusavhengige mødre versus rusavhengige fedre kan forklares ut fra 

en rekke forhold, deriblant kvinners sentrale rolle som omsorgsgiver i familier. Haugland 

(2003) fant at familier med rusavhengige foreldre har høy grad av uforutsigbarhet og 

familiekonflikter. I familier hvor far er rusmisbruker kan mor, om hun ikke har egne 

rusproblemer, fungere som en stabil, kompenserende omsorgsperson for barna, gjennom å 

ivareta daglige rutiner og forutsigbarhet i barnas tilværelse (Haugland, 2005). Det antas å 

være mer uvanlig at far fungerer som kompenserende omsorgsperson når mor ruser seg, 

blant annet fordi kvinnene oftere har en partner som selv er rusavhengig (Roberts & 

Leonard, 1997).  De sosiale forestillingene knyttet til hva man skal, bør og kan gjøre som 

henholdsvis mor og far, er forskjellige for kvinner og menn. Det er fremdeles kvinner som 

har hovedansvar for barn og som ser omsorgen for barna som sitt primære ansvar 

(Wærness, 2002;  Ellingsæther, 2006). 

Rusavhengige kvinner antas på mange vis å være mer belastet enn rusavhengige menn. I 

henhold til Green et al. (2002) er kun 1/3 av pasientene i rusbehandling kvinner. Det kan se 

ut til at kvinnene er mer motvillige til å søke hjelp for rusproblemer, på tross av at 

resultatene for rusbehandling av kvinner er like gode som de som oppnås med menn (Green 

et al., 2002). Kvinner har også større forbruk av vanedannende medikamenter enn menn 

(Vandeskog & Skutle, 1996). Kvinners rusproblemer utvikler seg raskere og de blir fortere 

avhengige av rusmidler sammenlignet med menn (Grella, 1996). Hos kvinner oppstår det 

helseskader etter mindre forbruk og kortere tid enn hos menn (Greenfield, 2002). Kvinner 

opplever i større grad fordømmelse og har dårligere nettverk og mindre sosial støtte enn 

rusavhengige menn (Green et al., 2002). Dette er bekymringsfullt sett i lys av at kvinner kan 

være mer avhengige av sosial støtte for sin psykiske helse enn det menn er (Kendler, Myers 

& Prescott, 2005). Det er også større andel kvinner enn menn i behandling som er avhengige 

av økonomisk støtte fra det offentlige (Vandeskog & Skutle, 1996). Kvinner med 

rusproblemer lider oftere under angst, depresjon eller skyld- og skamfølelse (Rosenbaum, 

1979). Det har også vist seg å være sammenheng mellom rusproblemer hos kvinner og 

erfaringer med seksuelle eller andre fysiske overgrep (Green et.al., 2002). Mødre som er 

avhengige av alkohol har videre økt risiko for å prøve å ta livet sitt (Christoffersen & Soothill, 

2003).  



20 
 

 

Barns oppvekstmiljø preges av mødrenes generelle helsetilstand. Kahila, Gissler, Sarkola, 

Autti-Rämö og Halmesmäki (2010) fant at mødrenes egen helse er i risiko ved misbruk av 

alkohol- eller andre rusmidler. Forskerne fulgte finske kvinner med alkohol og/eller annet 

rusmisbruk som fikk særskilt behandling i svangerskapsomsorgen. Mødrene ble fulgt i minst 

6 år etter at barnet ble født. De ble sammenlignet med en kontrollgruppe av mødre uten 

rusavhengighet. De rusavhengige mødrene viste større risiko for psykiske lidelser, ulike 

infeksjonssykdommer, hudlidelser, skader og forgiftninger. De hadde også hyppigere 

poliklinisk behandling, mer langvarige sykehusopphold og høyere risiko for uføretrygd og 

støtte til livsopphold. Kahila et al. (2010) konkluderte med at det er viktig både med 

tilstrekkelig oppfølging etter fødsel og behandling for ruslidelsen. 

Nair, Schuler, Black, Kettinger og Harrington (2003) studerte rusavhengige mødre som hadde 

omsorgen for barna 18 måneder etter fødsel. Mødre med minimum fem risikofaktorer i 

tillegg til rusmisbruket (for eksempel depresjon, vold i hjemmet, vold utenfor hjemmet, 

familiestørrelse, fengselsopphold, enslig omsorgsgiver, negative livshendelser, psykiske 

helseproblemer, bostedsløshet, alvorlig rusmisbruk) hadde større tendens til å oppleve 

stress knyttet til foreldrerollen - og også til å mishandle barna sine. 

Powis et al. (2000) har beskrevet en rekke utfordringer for mødre som bruker heroin eller 

andre opiater. De har både sosiale og psykologiske problemer i tillegg til utfordringene som 

følger med rusmisbruket. Powis et al. (2000) beskriver mødrene som ambivalente til å søke 

hjelp, selv om de har stort behov for hjelp. Mødrene med mest alvorlig avhengighet, av både 

alkohol og heroin, rapporterer at de føler de bør søke rusbehandling for å unngå å bli fratatt 

barna. Samtidig er de redde for at det å oppsøke behandling, vil øke risikoen for 

omsorgsovertakelse (Powis et al., 2009).  Dette støttes av Rhodes, Bernays og Houmoller 

(2010) som beskrev at rusmisbrukende kvinner ikke tør å snakke med hjelpeapparatet om 

det å være rusavhengig og mor, selv om de strever med å balansere behovet for rus 

(risikoatferd) og ønsket om å ta vare på barnet (skadebegrensning).    

Trulsson (2003) viser til at rusmisbrukende kvinner utvikler en egen koreografi for møter 

med myndighetspersoner og hjelpeapparatet. Ut fra kvalitative intervju med 

rusmisbrukende mødre fant hun at de er redde for å bli fratatt omsorgen for barna sine, og 

derfor anser sosialtjenesten som sin største trussel, selv om det er denne tjenesten som 

først og fremst skal hjelpe rusavhengige. Dersom de kontakter sosialtjenesten og dermed 

avslører at de trenger hjelp, er de redde for at sosialtjenesten vil vurdere at barna bør 

omplasseres. Også Beard m.fl. (2010) viser til at kvinner som både er rusmisbrukere og 

prostituerte er tilbakeholdende med å henvende seg til hjelpeapparatet, av frykt for å miste 

omsorgen for barna sine. Rusavhengige mødre har ofte lav inntekt og er sosialt isolerte og 

har derfor stort behov for profesjonell hjelp og støtte (Banwell & Bammer, 2006).  På tross 

av dette får rusavhengige mødre både mindre hjelp fra hjelpeapparatet og mindre sosial 

støtte enn andre mødre med lav inntekt og lite sosialt nettverk (Banwell & Bammer, 2006). 
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2.3.  Beskyttende faktorer for barn som har rusavhengige omsorgsgivere 

Longitudinelle studier av barn med rusavhengige mødre viser at barnas symptombilde og 

funksjonsvansker kan endre seg vesentlig, både i positiv og negativ retning i løpet av barne- 

og ungdomsårene (Moe, 2002; Sundfær, 2009). Det er derfor viktig at miljøet rundt barna og 

det profesjonelle hjelpeapparatet kontinuerlig er oppmerksomme både på den belastningen 

det innebærer å leve med rusavhengighet i familien, og beskyttende faktorer i og rundt 

familien og barnet. Ved å identifisere hvilke faktorer som beskytter mot utvikling av 

problemer, vil vi kunne utvikle mer effektive tiltak for barn i risiko (Borge, 2003). 

Beskyttende faktorer defineres som de faktorer som muliggjør heldig tilpasning på tross av 

ufordelaktige forhold, og som øker motstandskraft mot senere vansker (Masten & 

Coatsworth, 1998). I en longitudinell studie fra Hawaii (Werner & Smith, 2001) fulgte 

forskerne en gruppe barn som i tillegg til annen risiko (for eksempel fattigdom, kaotiske 

omsorgsforhold) også hadde foreldre med alkoholproblemer. Studien viste at ca 60% av 

barna klarte seg uten å utvikle problemer, på tross av de miljømessige belastningene.  

Risiko forbundet med rusbruk i familien kan få mindre gjennomslagskraft dersom barna har 

et lett temperament, selvtillit, godt selvbilde, intellektuell kapasitet, evne til å løse 

problemer og/eller god sosial støtte i miljøet (Cobb, 1976; Werner & Smith, 2001). 

Kjennetegn i familier til barn som har en vellykket tilpasning på tross av miljømessig risiko er 

ifølge Werner og Smith (2001) blant annet tilstedeværelsen av regler og struktur i hjemmet. 

Viktigheten av å opprettholde rutiner og struktur i hjemmet stemmer også med norsk studie 

som viser at familier der foreldre misbruker alkohol fungerer bedre og barna har mindre 

problemer hvis familien opprettholder sine ritualer og rutiner gjennom ulike faser i den 

rusavhengiges drikkesyklus (Haugland, 2005).  

Mayes og Suchman viste at opplevelse av å ha kontrollen i livet, og å ha stabile og 

omsorgsfulle venner eller voksne beskytter barn av rusmisbrukere mot å utvikle egen 

rusavhengighet. Luthar (2006) fant at gode relasjoner til andre mennesker beskytter mot 

psykologisk skjevutvikling, deriblant rusavhengighet, især i de første leveårene, men også i 

voksen alder, men denne forskningen gjaldt ikke spesifikt barn av rusmisbrukere. Luthar 

pekte videre på at dårlige økonomiske levekår eller alvorlig sykdom vil være forhold som gjør 

det vanskelig å opprettholde de beskyttende faktorene. Familier med rusmisbrukende 

foreldre har ofte dårlige økonomiske levekår og opplever ofte brutte relasjoner, noe som 

kan redusere de faktorene som kan virke beskyttende for barna.  

Skinner, Haggerty, Fleming og Catalano (2010) studerte unge voksne som hadde vokst opp 

med opiatavhengige foreldre i metadonbehandling. De fant at tidlige intervensjoner rettet 

mot å forebygge og redusere internaliserende og eksternaliserende problemer hos barna 

kunne beskytte og bidra til god tilpasning i ung voksen alder. Dette viser viktigheten av å 

styrke beskyttende faktorer i og rundt familier med rusavhengige foreldre, og at tiltakene 

bør settes inn tidlig i alder og helst før barnet utvikler egne problemer. 
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2.4. Forståelse av foreldrerollen hos rusavhengige mødre 

Intervensjoner for å beskytte mot problemutvikling hos barn av rusavhengige mødre vil ofte 

ha fokus på foreldrefunksjoner. I løpet av oppveksten antas det at barnet integrerer en indre 

arbeidsmodell for foreldrerollen (Kanami, Hiromi, Atsuko & Masae, 2002). Det å vokse opp 

med rusavhengige foreldre som har en foreldrerolle som er sterkt preget av 

rusavhengigheten, kan medføre at en trenger ekstra hjelp når en senere skal utforme egen 

foreldrerolle. Da mange rusmisbrukende kvinner mangler en rusfri partner som kan hjelpe til 

med foreldreskapet (Roberts & Leonard 1997), kan rusavhengige kvinner bli ganske alene 

med ansvaret for å ta vare på og oppfostre barnet sitt (Banwell & Bammer 2006).  

I tilknytningsteori forutsettes det at barn trenger å utvikle en relasjon til minst en primær 

omsorgsgiver for å utvikle god sosial og følelsesmessig fungering. Barnet knytter seg til 

voksne som er sensitive og responderende i sosial samhandling med dem. (Ainsworth, 1967; 

Bowlby 1982; Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002). Det er å forvente at rusavhengighet 

og andre psykiske vansker gir utfordringer knyttet til evnen til å være sensitiv overfor barnet. 

Killén og Olofsson (2003) har beskrevet 5 essensielle foreldrefunksjoner som favner hva det 

vil si å være en god forelder. Den første foreldrefunksjonen dreier seg om å oppfatte barnet 

relativt realistisk. Barn som ses og aksepteres slik de er, har et godt grunnlag for å utvikle en 

god selvfølelse. Hvordan foreldrene oppfatter barnet sitt har konsekvenser for hvordan de 

behandler barnet og for hvordan barnet oppfatter seg selv. Den neste foreldrefunksjonen 

Killèn og Olofsson (2003) viser til, er det å ha realistiske forventninger til hva barnet kan 

mestre og oppnå. En amerikansk undersøkelse fant at rusavhengige foreldre forventet at 

barnet skulle klare seg hjemme alene ved 6 års alderen, mens kontrollgruppen uten 

rusavhengighet mente at 11 år var riktig alder for dette (Kumpfer, 1987). Barn som utsettes 

for urealistiske forventninger vil ikke ha mulighet til å mestre de kravene som stilles til dem. 

Den tredje foreldrefunksjonen handler om å ha empati med barnet. Dersom barnet skal lære 

å regulere egne følelser, må det bli møtt av foreldre som trøster og viser forståelse for sinne 

og protest. Slik lærer barnet å regulere følelser og utvikler evne til innlevelse i andres 

situasjon. Å engasjere seg positivt følelsesmessig i barnet er den fjerde foreldrefunksjonen. 

Barn som erfarer at foreldrene gleder seg over dem, utvikler god selvfølelse og optimisme og 

egen evne til å glede seg og engasjere seg. For det femte er det nødvendig at foreldrene 

klarer å prioritere barnets utviklingsmessige behov foran sine egne behov. En forelder som 

prioriterer å følge med på hva som skjer med barnet sitt, vil for eksempel ha mulighet til å 

beskytte det mot overgrep (Killén & Olofsson, 2003). Killén og Olofsson gir med sin 

oppsummering av essensielle foreldrefunksjoner en retning til hvilke områder 

hjelpeapparatet kan fokusere på når det gjelder å utvikle omsorgspersoner med gode 

foreldreferdigheter. 

De øvrige studiene som har undersøkt rusavhengige mødres eget perspektiv på 

moderskapet (Baker & Carson, 1999; Söderström, 2012; Virokannas, 2011) viser alle til to 

ulike fenomener: 1) Selv om mødrene beskriver at rusbruk påvirker barna deres negativt, 
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forsøker mødrene å utvide forståelsen av hva en god mor kan være og beskriver at de kan 

være både omsorgsfulle og sensitive selv om de er rusavhengige. Å være rusavhengig betyr 

ikke at en er en dårlig mor. 2) Mødrene var tilbakeholdende med å be om hjelp fordi de var 

redde for de profesjonelles evaluering av dem som mødre. Deres identiteter som mødre var 

forsvarspregede.  

Både Söderström (2012) og Virokannas (2011) peker på at det er behov for å utvikle 

kunnskap som kan bidra til å konstruere mer produktive og mindre forsvarspregede 

moderskapsidentiteter for rusavhengige mødre.  

2.4.1.  Foreldrestil 

Med begrepet foreldrestil menes hvordan foreldrene gjennomfører barneoppdragelsen og 

påvirker barnets sosialiseringsprosess ved å være imøtekommende og sensitive eller sette 

krav til barna (Baumrind, 1971). Ulike foreldrestiler kan sorteres etter grad av varme og 

kontroll og dermed kategoriseres som autoritativ, autoritær, ettergivende eller 

forsømmende (Baumrind, 1971). En autoritativ foreldrestil ansees å være en positiv 

foreldrestil med et balansert forhold mellom varme og kontroll. En autoritær foreldrestil 

innebærer for eksempel å bli veldig sint for små forsømmelser eller å straffe hardt. 

Ettergivende foreldre kan gi mye kjærlighet og omsorg, men kan ha vanskeligheter med å 

sette grenser for barna. Forsømmende foreldre er de som følger dårlig med på hva barna 

foretar seg, hvem de er sammen med, hvordan de har det eller hvor de er. Baumrind (1971) 

fant at en autoritativ foreldrestil er best egnet til å fremme god tilpasning hos barn. I 

terapeutisk arbeid kan det derfor blant annet være et mål å fremme en autoritativ 

foreldrestil. 

Foreldrestil ser ut til å overføres fra en generasjon til den neste (Belsky, Conger & Capaldi, 

2009). Kvinner som har vokst opp med sinte, aggressive eller fiendtlige foreldre, har vist 

tendens til å utvise den samme foreldrestilen overfor egne barn (Caspi & Elder, 1988).  I 

familier med atferdsproblemer over flere generasjoner, ser en at både foreldrestil og 

rusproblemer går igjen i flere generasjoner (Bailey et al., 2009;  Kovan et al., 2009). Til tross 

for at generasjonsoverføring av foreldrestil er påvist, har vi begrenset kunnskap om hvilke 

mekanismer som bidrar til generasjonsmessig overføring av en negativ foreldrestil (Belsky et 

al., 2009).   

Mayes og Truman (2002) gjennomførte en metastudie med fokus på foreldrestil hos 

rusmisbrukere. De fant en rekke studier som viste at rusbruk forstyrrer foreldrefunksjonene. 

Rusmisbrukende foreldre vurderer selv at de ikke er gode foreldre. Mayes og Truman peker 

på at det er en begrensning ved de fleste studiene, ved at utvalget ofte er enslige forsørgere, 

uten utdanning, med psykiske lidelser og fra urbane strøk. Dette er faktorer som i seg selv er 

risikofaktorer for utøvelse av foreldrerollen. Også andre studier finner at foreldre med 

rusmiddelavhengighet i større grad har en uheldig foreldrestil, slik som strengere disiplin, at 

foreldrene følger dårligere med på barna og at det er lavere nivå av omsorg og varme i 

familien (Keller et al. 2008; Bailey et al. 2009).   
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2.5. Betydningen av sosial støtte  

Sosial støtte defineres som individets opplevelse av å bli omfattet med kjærlighet og omsorg, 

å bli aktet og verdsatt, og å tilhøre et sosialt nettverk med gjensidige forpliktelser (Cobb, 

1976).  Familiemedlemmer, venner og kolleger kan gi ulike typer sosial støtte, som 

følelsesmessig og bekreftende støtte (kjærlighet, omsorg, bekreftelse), informerende støtte 

(råd, veiledning) eller praktisk støtte (økonomisk hjelp, barnepass) (Thoits, 2010). Den 

sosiale støtten vi oppfatter er tilgjengelig for oss kan påvirke vår psykiske helse (Thompson, 

Flood & Goodwin, 2006), og være en nøkkelfaktor når det gjelder å skape et omsorgsfullt og 

forutsigbart miljø for barn (Mathiesen, Tambs & Dalgard, 1999). 

Rusavhengige kvinner er ofte sosialt isolerte (Green et al., 2002). De er gjerne enslige mødre 

eller lever med en partner som også er rusavhengig (Roberts & Leonard, 1997). Dette 

innebærer at det ofte ikke finnes noen omsorgsgiver uten rusproblemer tilgjengelig for 

barna. I familier med rusproblemer over flere generasjoner kan det ofte også mangle edru 

besteforeldre tilgjengelig for barna. Det har vært pekt på at et utilstrekkelig sosialt nettverk 

kan være en av flere grunner til at barn av rusavhengige mødre ser ut til å i større grad 

utvikle egne problemer, enn barn av rusavhengige fedre (Christoffersen & Soothill, 2003; 

Forrester & Harwin, 2006). 

Suchman, McMahon, Slade, ogLuthar (2005) fant at rusavhengige kvinner kan bli i stand til å 

ivareta barna sine hvis de får tilstrekkelig sosial støtte. Mekanismene for dette kan være at 

mor opplever tilhørighet, har det bedre følelsesmessig, og er dermed bedre i stand til å være 

sensitiv overfor barnets behov. Den sosiale støtten kan også virke gjennom at mor får hjelp, 

råd og veiledning til å fylle omsorgsrollen. Å høre til i en familie eller ha et nettverk av 

venner eller støttende naboer, antas videre å kunne være en beskyttende faktor med tanke 

på psykososial tilpasning og senere utvikling av rusmisbruk hos barna (Suchman et al., 2005). 

Barns psykologiske utvikling kan bli påvirket av den sosiale støtten moren får: direkte ved at 

støttepersonen bidrar til sosial kontroll, opptrer som rollemodell eller sørger for å knytte 

kontakt med andre mennesker, og indirekte ved at støtten kan få moren til å føle seg sosialt 

trygg og mestrende som mor (Boe & Schiefloe, 2007; Olstad, Sexton & Søgaard, 2001). Sosial 

støtte kan være ekstra viktig for barn i familier i vanskelige livssituasjoner og med lav 

sosioøkonomisk status (Kendler et al. 2005), slik tilfellet kan være for familier med 

rusavhengige mødre som har vokst opp med problematisk rusbruk i familien (Banwell & 

Bammer 2006; Dawe, Harnett & Frye, 2008). 

Cohen (2004) har foreslått at isolerte personer i særlig grad vil profittere på å etablere nye 

sosiale kontakter, men at personer som føler seg alene eller som har konfliktfylte eller 

ambivalente relasjoner til personer rundt seg, ikke alltid vil være i stand til å utvide 

nettverket sitt. Barrierer mot å etablere nye nettverk gjør at tjenesteapparatet, ifølge Cohen 

(2004), bør legge til rette for, og styrke, de bånd som allerede er til stede mellom 

rusavhengige mødre og personer i nettverket deres.  
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Gjensidighet har vært løftet fram som en sentral dimensjon ved sosial støtte. Gouldners 

(1960) norm om gjensidighet sier at to parter i en relasjon bør støtte hverandre omtrent like 

mye over tid. Dersom den ene part har gitt mye støtte i en periode, bør den andre gi tilbake 

på senere tidspunkt. I henhold til Gouldner kan det oppleves som galt å tjene på andres gode 

gjerninger. Derfor kan personer som mottar mer støtte enn de gir kjenne seg avhengige, 

eller miste troen på seg selv (Shrout, Herman & Bolger, 2006). Det kan se ut som om normen 

om å gjøre gjengjeld er en betingelse for å være likeverdig. Trass i dette fant Farmer og 

Moyers (2008) at enveisstøtte kan vedvare dersom støtten formidles fra personer i nær 

familie. 

Rusavhengige mødre og barna deres står overfor mange utfordringer når de skal etablere et 

rusfritt liv etter behandlingsoppholdet. Vanskelige livsvilkår som lav sosioøkonomisk status 

kan virke belastende for mødrene. McCurdy (2005) fant at stress hos mødre gjorde at de i 

større grad benyttet fysisk avstraffelse overfor barna sine. Økt sosial støtte fra partner eller 

andre bidro derimot til mindre grad av fysisk avstraffelse. McCurdy konkluderte med at 

hjemmebesøk fra helse- eller sosialtjenesten ville kunne virke støttende og motvirke effekt 

av stress når det gjelder utøvelsen av morsrollen.  

Rusavhengige småbarnsmødre fra familier med rusmisbrukende foreldre kan ha særlige 

utfordringer når det gjelder sosialt nettverk. På den ene siden trenger de sosial støtte for å 

klare å fortsette et rusfritt liv og ta vare på barna sine. På den andre siden kan det være 

nødvendig, for å klare å holde seg rusfri, at de holder avstand til sine gamle venner og familie 

som fortsatt er i rusmiljøet. Fortsatt kontakt med rusmiljøet kan innebære fare for 

tilbakefall, særlig i den første rehabiliteringsfasen (Marlatt & Witkiewitz 2009). Kontakt med 

venner og familie som fortsatt ruser seg kan også være en direkte risiko for barna i form av 

uforutsigbarhet i relasjoner og eksponering for vold, konflikter og rusatferd. For å beskytte 

barna mot slike erfaringer kan det være nødvendig at rusavhengige mødre unngår kontakt 

med sitt tidligere nettverk (Dube et al. 2003; Perry, 2010). 

Hvilken sosial støtte mødrene opplever antas derfor å være viktig, men komplisert. Den 

sosiale støtten kan ha stor betydning for hvordan mødrene ivaretar barnet og kan derfor 

også bidra til å initiere og vedlikeholde god utvikling for barnet.  

 

2.6. Forebygging av generasjonsoverføring av problemer hos 

rusavhengige og deres barn – behandlingsperspektivet 

Unge kvinner som har vært utsatte for mishandling og omsorgssvikt, kan på tross av egne 

oppveksterfaringer være sensitive og gode omsorgspersoner for sine barn. Avgjørende er at 

kvinnene får behandling for egne psykiske problemer (Lieberman, Weston & Pawl, 1991). 

Undersøkelser har vist at det å få barn kan oppleves som en korsvei i livet for rusavhengige 

kvinner og gi mulighet til å ta nye valg (Broden, 2004). Å fokusere på kvinnenes forståelse av 

sin oppgave som mor, kan bidra til utvikling av bedre tilpassede tiltak for familier. Gjennom å 
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reflektere over egen barndom, kan rusavhengige mødre bli bevisst hvilke endringer de 

ønsker å gjøre og hva de ønsker å videreføre fra egen familie. Slike tilbakeblikk kan medføre 

at kvinnen forstår og aksepterer sin egen historie og får et bevisst forhold til hvordan hun vil 

utforme morsrollen (Klette, 2007).  

De siste tiårene har det vært en dreining fra å rette behandlingen utelukkende mot 

enkeltindivider til også å involvere familien i behandlingen. Etter hvert har en gitt 

familiemedlemmer, inkludert barn, selvstendig rett til å motta hjelp.  Copello, Velleman og 

Templeton (2005) anbefaler rusbehandling som har en mer helhetlig tilnærming og 

integrerer mange ulike aspekter av familiemedlemmenes liv. Killèn (2010) hevder at 

tjenester som skal ivareta barn må ha en helhetlig, systemisk tilnærming og at det å fokusere 

bare på å lære foreldrene å være sensitive og kompetente overfor barnets behov, ikke er 

nok i familier med rusavhengighet. I tillegg til behandling av rusavhengighet bør 

behandlingen omfatte en evaluering av foreldrenes interne arbeidsmodell for foreldrerollen, 

hvordan de klarer å ivareta foreldrerollen, hva slags potensiale de har for utvikling, hvordan 

de samhandler med barnet, deres egen tilknytningsstil og faktorer i miljøet, så som sosial 

støtte og økonomiske ressurser (Killén, 2010). Dette peker mot en form for hjelp der 

tjenesteapparatet både arbeider med å styrke den rusavhengiges foreldrerolle og behandler 

foreldrenes rusavhengighet. 

Millar og Stermac (2000) undersøkte faktorer for å oppnå bedring for rusmisbrukere som 

hadde opplevd omsorgssvikt i barndommen. De fant at det var behov for tverrfaglig innsats 

fra hjelpeapparatet med fokus på følelsesregulering, tilknytningsstil, og å bygge nytt 

selvbilde. Copello og medarbeidere (Copello et al., 2005; Copello, Templeton, & Velleman, 

2006) har undersøkt behandling rettet mot familier med rusproblemer. De fant at 

behandlingseffekten er størst både for den rusavhengige, for familiesamspillet og for 

familiemedlemmenes psykiske fungering når en valgte å trekke inn både pårørende og 

resten av det sosiale nettverket i behandlingen.  

I Norge kan rusavhengige foreldre og deres barn bli lagt inn til døgnbehandling ved spesielt 

tilpassede familieenheter i rusinstitusjoner. Denne type rusbehandling er finansiert gjennom 

det offentlige helsevesenet, med forpliktelse til å følge de retningslinjer som myndighetene 

til enhver tid gjør gjeldende for behandlingen. Personer med uttalte avhengighetsproblemer 

har krav på tilrettelagt behandling. Dessuten skal det tilbys behandling til pårørende, 

deriblant barn, som er påvirket av andres problematiske rusbruk. Målet er å redusere 

negative konsekvenser av rusbruk, både for den enkelte, for pårørende og for samfunnet 

(Helsedirektoratet, 2017).  

2.6.1. Samspillstrening 

Slade (2005) utviklet begrepet «parental reflective functioning» som på norsk har blitt 

oversatt med evne til mentalisering. Begrepet forklares ut fra tilknytningsteori (Fonagy) og 

beskriver foreldrenes representasjoner av barnet og av relasjonen mellom barnet og 

omsorgsgiveren. Fonagy og Target (1996, 1997) viser til at evnen til å forstå 
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mellommenneskelig atferd i form av mentale tilstander (mentalisering) spiller en vesentlig 

rolle i organisering av selvet og regulering av følelser. De hevder at det psykologiske selvet 

dannes via kjennskap til mentale tilstander. Barnets forståelse av mentale tilstander utvikles 

gjennom at omsorgsgiveren speiler barnet. Utvikling av slik forståelse kan bli bremset 

dersom barna blir utsatte for alvorlige relasjonelle konflikter eller mangler, akutt stress eller 

traumer. Trygg tilknytning antas å påvirke mentaliseringsevnen positivt, mens utrygg 

tilknytning gjør den svakere. Mødrenes mentaliseringsevne overfor barnet vil ha betydning 

for utøvelsen av foreldrerollen og dermed barnets evne til å utvikle trygg tilknytning og egen 

evne til mentalisering (Fonagy & Target, 1996, 1997). Pajulo et al. (2010) brukte et 

kodingssystem utviklet av Slade (2005) for å undersøke hvilken rolle mentaliseringsevnen har 

for rusavhengige mødre i behandling. De fant at det er nyttig å trene på mentaliseringsevne 

for å utvikle sensitivitet overfor barnet og bedre samspillet. Söderström og Skårderud (2009) 

hevder at rusavhengige foreldre kan ha problemer med å være oppmerksomme på barnets 

behov, fordi oppmerksomheten dras mot rusmidlene.  Ut fra dette mener de at barnets 

utvikling av selvregulering og sosial kompetanse står i fare. De anbefaler derfor tverrfaglig 

langtidsbehandling for familier med rusavhengige omsorgsgivere med fokus på trening i 

foreldrenes evne til mentalisering.   

Suchman m.fl. (2010) brukte elementer fra «The Parent Development Interview» (PDI) 

(Slade, Aber, Bresgi, Berger & Kaplan, 2004) for å undersøke mødre med rusavhengighet 

som hadde omsorg for sped- og småbarn. De kategoriserte mødrenes forhold til barna ut fra 

to dimensjoner, selv-mentalisering og mentalisering overfor barnet. Det vil si mødrenes evne 

til å forstå seg selv og deres evne til å forstå hvordan barnet har det «på innsiden». Begge 

funksjonene hadde betydning for mødrenes omsorgsevne målt ved PDI. Suchman m.fl. 

(2010) foreslår på dette grunnlaget at trening i selvforståelse kan være et kritisk første steg 

når det gjelder å bedre samspillet mellom rusavhengige mødre og barna deres.  

2.6.2. Behandler-perspektivet 

Rutman, Strega, Callahan og Dominelli (2002) undersøkte erfaringene og perspektivene til 

sosialarbeidere som arbeidet med unge mødre som hadde vært eller var under offentlig 

omsorg. Både mødrene og sosialarbeiderne var opptatte av generasjonsoverføring av 

problemer, men de hadde ulike tanker om hva som kunne bryte generasjonsoverføringen. 

Sosialarbeiderne hadde tendens til å se på generasjonsoverføring som uunngåelig, delvis 

fordi mødrene ikke var i stand til å prioritere foreldrerollen og fordi de muligens ikke 

fortjente å beholde omsorgen for barna. Mødrene derimot så på det å få barn som et viktig 

veiskille i livet og muligheten for et bedre liv. Mødrene var opptatte av at barnet ville få 

tilsvarende problemer som dem selv dersom barnet kom under offentlig omsorg. Mødrene 

syntes også å ha større håp om å bryte generasjonsoverføringen av rusmisbruk enn det 

sosialarbeiderne hadde.  

Det er rimelig å anta at terapeuters tro på at rusavhengige mødre kan lære å ivareta barna 

sine eller ikke, vil påvirke resultatene av et behandlingsopphold for rusavhengige familier 
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med små barn. Selv om terapeutenes holdninger ikke gjøres eksplisitte for pasientene, vil 

holdningene deres reflekteres i det terapeutiske arbeidet. 

 

2.7.  Oppsummering 

Negative barndomserfaringer knyttet til foreldres rusmisbruk, for eksempel eksponering for 

vold, traumatiske hendelser og omsorgssvikt, kan bidra til forstyrrelser i barns psykologiske 

utvikling (Perry, 2010; Anda et al., 2006). Dette har videre vist seg å være assosiert med 

utvikling av egne rusproblemer i voksen alder (Felitti & Anda, 2010). For å hindre overføring 

av psykososiale vansker mellom generasjoner er rusavhengige foreldre og deres barn en 

viktig risikogruppe for målrettet innsats. Ved å hjelpe rusavhengige foreldre til både å bli 

rusfrie og å utvikle positiv foreldrestil og fungere godt som foreldre, kan en langt på vei 

dempe risiko for at barna opplever vanskelige og traumatiske hendelser. I en oversiktsstudie 

over epidemiologiske studier av psykopatologi og psykiske problemer hos små barn fant 

Skovgaard (2010) at en stor andel barn som senere utvikler psykiske problemer kunne vært 

oppdaget før de var 18 måneder. Skovgaard understreker at relasjonen mellom foreldre og 

barn har stor betydning for utvikling av psykiske vansker. Tegn på forstyrrelser i denne 

relasjonen kunne oppdages av helsesøstre under rutinemessige hjemmebesøk og på 

helsestasjonen. 

Å forebygge overføring av problemer fra rusavhengige mødre til barn vil være viktig både for 

den enkelte og for samfunnet.  Samfunnets kostnader grunnet rusmiddelbruk inkluderer 

helseutgifter, tap av produktivitet, kriminalitet, fengselsopphold og kostnader knyttet til 

håndheving av narkotikalovgivningen (Institute of Health Economics in Canada, 2010). 

Rusavhengighet fører i tillegg til helseproblemer og redusert livskvalitet både for den enkelte 

og for deres pårørende (Sosial- og helsedirektoratet, 2006).  

Rusavhengige kvinner som har vokst opp i familier med problematisk rusbruk hos 

omsorgsgiver kan ha en rekke utfordringer når de selv får barn. Barna kan ha forhøyet risiko 

for å utvikle rusavhengighet eller psykiske lidelser (Belsky et al., 2009) og mødrene kan ha 

utfordringer med å etablere et trygt og forutsigbart miljø med tilstrekkelig sosial støtte for 

barna sine.  

Foreliggende prosjekt har som mål å fremskaffe kunnskap om hvordan andre generasjons 

rusavhengige mødre som er i aktiv rusbehandling forstår sine utfordringer når det gjelder å 

ivareta barna sine, og hva hjelpeapparatet og øvrige støttepersoner kan bidra med for å 

utvikle gode prosesser i familiene.  
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3.0 Forskningsspørsmål 
Den overordnede målsetningen for de tre delstudiene er å bidra til forståelse av 

generasjonsoverføring av rusproblemer fra rusavhengige mødre til barna deres. Fokus er på 

de miljømessige faktorene som kan påvirkes fra hjelpeapparatet og samfunnet for øvrig. For 

å lære mer om oppvekstmiljøet til barna ønsker vi å utforske hvordan rusavhengige mødre 

beskriver sin egen morsrolle, og hvordan de relaterer rollen som omsorgsgiver til sin egen 

oppvekst med foreldre med rusproblemer.  

For å undersøke de subjektive erfaringene til rusavhengige mødre som har vokst opp med 

rusproblemer i familien, gjennomførte vi individuelle dybdeintervuer med kvinner som var 

innlagte for rusbehandling sammen med sine spebarn ved en familieenhet for rusavhengige. 

Med unntak av et fåtall tidligere studier (Baker & Carson, 1999; Söderström, 2012; 

Virokannas, 2011) finnes det lite forskning som fokuserer på mor-barn relasjonen og 

generasjonsoverføring av psykososiale problemer ut fra rusavhengige mødres perspektiv. 

For å utvide dette forskningsfeltet ville vi fokusere på gruppen av rusavhengige mødre som 

har vokst opp i familier med rusproblemer. Dette gir mulighet for å lære mer om hvilke 

utfordringer en sårbar gruppe av rusavhengige mødre står overfor når de selv får barn. 

Artikkel 1: Substance-dependent women becoming mothers. Breaking the cycle of adverse 

childhood experiences svarer på følgende forskningsspørsmål: 

1. Hvordan forstår rusavhengige mødre som har vokst opp i familier med rusproblemer 

sin egen rolle som mor? 

2. Hvordan relaterer rusavhengige mødre som har vokst opp i familier med 

rusproblemer barndomserfaringene sine til egen morsrolle i dag? 

3. Hvilke utfordringer står mødrene overfor når de skal etablere seg på egen hånd som 

rusfrie omsorgspersoner etter avsluttet døgnbehandling? 

 

For å undersøke hvordan samfunnet og lokalmiljøet kan hjelpe rusavhengige mødre til å 

holde seg rusfrie og ta vare på barna sine, trenger vi kunnskap blant annet om hvilken sosial 

støtte de har tilgang på. Rusavhengige mødre som har vokst opp i familier der 

omsorgspersonene har hatt rusproblemer antas å være ekstra sårbare når det gjelder sosialt 

nettverk. Dersom rusbruk har hatt en sentral plass i familie- og vennenettverket, kan det 

være utfordrende å bygge et rusfritt, støttende, sosialt nettverk. Målet for andre delstudie 

var derfor å utforske forholdet mellom rusavhengige mødre og deres nærmeste 

støtteperson/signifikante andre. Hvilken sosial støtte får mødrene av støttepersonene? 

Hvilken annen sosial støtte er tilgjengelig for mødrene og barna deres?  

Artikkel 2: Social support available for substance-dependent mothers from families with 

parental substance abuse svarer på følgende forskningsspørsmål: 
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4. Hva kjennetegner relasjonen mellom en rusavhengig mor som har vokst opp i en 

familie med rusproblemer og hennes støtteperson? 

5.  Hva kjennetegner den sosiale støtten som støttepersoner kan bidra med overfor 

rusavhengige mødre som har vokst opp i familier med rusproblemer? 

 

Tredje og siste del av forskningsarbeidet fokuserer på hvordan ansatte ved familieenheten i 

rusinstitusjonen hvor mødrene og barna deres var innlagte forstod sin rolle som terapeut og 

deres beskrivelse av arbeidet med rusavhengige småbarnsfamilier. Denne delstudien 

omfattet de ansattes arbeid med alle pasientene ved familieenheten, enten de hadde vokst 

opp med rusmisbruk hos egne omsorgspersoner eller ikke. Fokus var på de ansattes arbeid 

for å forebygge at barna i familiene skal utvikle rusproblemer, og hvordan de forsøkte å 

bidra til en best mulig start i livet for disse barna. 

Artikkel 3: Rescue the child or treat the addiction? Understandings among practitioners in 

family-oriented substance abuse treatment svarer på følgende forskningsspørsmål: 

6. Hvordan beskriver terapeutene sitt arbeid rettet mot rusavhengige foreldre med 

barn? 

7. Hvordan forstår terapeutene sin rolle når det gjelder å forebygge 

generasjonsoverføring av rusproblemer? 
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4.0 Metode 

4.1. Valg av metode 

Kvalitative metoder er egnet til å gi kunnskap om fenomen slik det oppleves av de 

menneskene som erfarer dem. Innenfor områder som har vært lite utforsket, er det i særlig 

grad hensiktsmessig å benytte en åpen, eksplorerende tilnærming. For å forstå hvilke 

utfordringer rusavhengige småbarnsmødre fra familier med rusproblemer hos 

omsorgsgivere står overfor, ønsket vi oss detaljerte og tykke beskrivelser (Geertz, 1973). Det 

vil si at funnene fortolkes og fortettes, og at det knyttes teori til tolkning av de empiriske 

funnene.  Vi ønsket beskrivelser som forklarer menneskelig adferd i sin egen kontekst, slik at 

den blir forståelig for en som står på utsiden. Dette var utgangspunktet for å velge en 

kvalitativ, fenomenologisk-hermeneutisk metode (Kvale, 2002) og å innhente data ved hjelp 

av dybdeintervjuer.  

Semistrukturerte dybdeintervjuer ble valgt i delstudiene av mødrene og deres 

støttepersoner, mens de ansatte ble intervjuet i fokusgrupper. Da vi ønsket å snakke om 

mødrenes oppveksterfaringer, antok vi at det ville komme fram sensitiv informasjon, og at 

individuelle intervjuer ville være mest hensiktsmessig, både for mødrene og 

støttepersonene. Disse ble derfor intervjuet individuelt.  

Fokusgruppeintervju ble valgt for de ansatte fordi dette er en metode som egner seg til å 

undersøke erfaringer, holdninger og behov blant ansatte (Wilkinson, 1998) og som vanligvis 

brukes for dybdeundersøkelser som kan bidra til innsikt og forståelser vedrørende 

personlige oppfatninger. Deltakerne intervjues i gruppe på grunnlag av at de har noe felles, 

for eksempel en livssituasjon (Parker & Tritter, 2006). 

For god kvalitativ forskning er det avgjørende at analysen er systematisk og grundig, slik at 

en kommer fram til beskrivelser og historier som kan bidra til endret praksis. 

Kunnskapsutviklingen skjer ved å legge sammen og fortolke systematiserte erfaringer. 

Dataene som hentes ut via kvalitative dybdeintervjuer blir konstruert i samspill mellom den 

som intervjuer og de(n) intervjuede.  

 

4.2. Teoretisk ramme 

Den kvalitative tilnærming i foreliggende forskningsstudie er inspirert av en 

fenomenologisk/hermeneutisk fortolkende tradisjon basert på teori av Husserl (1970/1936) 

og Merleau-Ponty (1966). Husserl mente at menneskene først og fremst trenger svar på 

spørsmål som dreier seg om meningen med tilværelsen. Derfor ønsket han å gjeninnføre et 

mer humanistisk kunnskapssyn hvor den menneskelige verdenen er grunnlaget for 

kunnskap. Husserls fenomenologiske tilnærming til kunnskapsutvikling innebærer å gi 

hverdagsopplevelser og levde erfaringer større oppmerksomhet. Med utgangspunkt i dette 

er det interessant å undersøke hvordan mennesker ser på sin egen tilværelse, og hvordan de 

begrunner sine hverdagsaktiviteter og sin «væren i verden». Fenomenologien oppstår 
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nettopp fra den levde livsverdenen. Ifølge Husserl blir slik kunnskap ofte oversett. En 

fenomenologisk/hermeneutisk tilnærming bygger på en forståelse av at vår sosiale 

virkelighet er sosialt konstruert og at mennesket søker etter mening i tilværelsen. 

Menneskene har en iboende intensjonalitet, selv om den ikke alltid er bevisst, og skaper sin 

egen sosiale virkelighet. Virkeligheten blir skapt gjennom forståelse og sosial samhandling og 

foreligger ikke som et eksakt, uavhengig fenomen. Handlinger tillater flere tolkninger og det 

finnes flere sannheter. Forskeren tilhører den samme verden som de det forskes på, men har 

sin egen forståelse av livsverdenen. Forskerens rolle blir da å posisjonere seg slik at 

fenomenene hun undersøker kan vise seg fram for henne (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 

2008). Forskeren prøver å sette seg inn i hvordan forskningssubjektet forstår og skaper sin 

verden. 

Merleau-Ponty (1966) mente at bevissthet om og forståelse av «tatt-for-gitt-heter» i vår 

livsverden er nødvendig kunnskap. Vår forståelse av den konkrete levde verden vil berikes 

ved at vi reflekterer over den og bygger teorier rundt slik kunnskap. Slik kunnskap vil 

allikevel aldri bli absolutt, men må alltid være åpen for revurdering. Merleau-Ponty var 

opptatt av at personlige erfaringer gjøres gjennom kroppen, og det medfører at erfaringene 

er subjektive. Uten subjektive beskrivelser vil det aldri være mulig å forstå andre menneskers 

tilværelse. «Det er de som har skoen på som vet hvor den trykker». Derfor må en forsker 

som skal studere andres personlige erfaringer og forståelser prøve å sette seg inn i «hvordan 

det oppleves å ha skoen på». Et svar på dette blir å henvende seg til de som «har skoen på» 

og be dem beskrive og forklare hvordan dette er.  

 

Merleau-Ponty mente også at menneskenes fortid og framtid er til stede i verden nå. For 

rusavhengige mødre vil deres erfaringer med vanskelige oppvekstvilkår påvirke deres 

livsverden her og nå, og deres framtid. Deres tanker og drømmer for framtida vil også ha 

betydning for livet her og nå. Dersom de ser for seg at det vil bli vanskelig å skaffe seg bolig 

og jobb, eller at de kommer til å bli ensomme, kan det, for eksempel, påvirke motivasjonen 

for behandling her og nå. 

 

Begrepet sosialkonstruksjonisme eller sosial konstruktivisme viser til at en vurderer 

menneskets forståelse av virkeligheten som kontinuerlig i forandring. Virkelighetsforståelsen 

er formet av nye opplevelser og hvilken situasjon mennesket til enhver tid befinner seg i 

(Berger & Luckmann, 1966). Rusavhengige mødre er en stigmatisert gruppe i samfunnet som 

kan ha en opplevelse av å være på sida av samfunnet, og ikke høre til.  Dette 

«utenforskapet» kan bidra til at barn som vokser opp i familier med rusproblemer opplever 

at de ikke hører til i majoritetssamfunnet og dermed lettere utvikler egne rusproblemer. På 

den måten fortsetter de å være på sida av samfunnet og øker risiko for rusproblemer i neste 

generasjon. Dersom «utenforskapet» betraktes som en sosial konstruksjon, er det mulig å 

endre det. Ifølge Hacking (1999) bør en i stedet for å spørre hva som er sosiale 

konstruksjoner, heller spørre etter hensikten med en sosial konstruktivistisk analyse.  

Hvorfor skal vi undersøke om det aktuelle begrepet kun er en sosial konstruksjon? Hensikten 
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må være en bevisstgjøring som kan bidra til endring av vår forståelse av begrepet eller 

fenomenet.   

Konstruksjonister holder fast ved at klassifikasjoner ikke er bestemt av hvordan verden 

faktisk er, men bare er beleilige måter å representere verden på. Verden eksisterer ikke som 

en ferdig pakke bestående av fakta, men disse faktaene er konsekvensene av hvilke måter vi 

representerer verden på. Mennesker som er klassifiserte på en spesiell måte, kan få vite at 

de er klassifiserte på denne måten. Rusavhengige småbarnsmødre kan for eksempel oppleve 

at de ikke hører til. De kan velge å leve på en slik måte at de passer inn i denne 

klassifikasjonen, eller slik at de prøver å komme seg bort fra den. Dersom kvinnene og barna 

kjenner tilhørighet til samfunnet, vil de også lettere tilpasse seg og trives og risikoen for 

generasjonsoverføring av rusproblemer kan reduseres.   

I intervjuene med de rusavhengige kvinnene valgte jeg å ta utgangspunkt i kvinnenes og 

barnas hverdagsliv og stille spørsmål knyttet til hva som skjer, hvordan det skjer, hvilke 

intensjoner som ligger bak og når det foregår. Målet var å få åpne, nyanserte og detaljerte 

beskrivelser av hverdagslivet, slik det anbefales av Andenæs (1996) og Kvale (2002). 

Intervjuguidene ble utformet med et hverdagslivsperspektiv for at intervjusubjektene skulle 

kunne beskrive både utfyllende og presist hverdagens aktiviteter og rutiner, og tilhørende 

opplevelser og følelser. Ved en systematisk og variert søking etter hvordan mødrene forstår 

sin egen og andres adferd kan det bygges kunnskap om hvordan foreldreskapet og omsorgen 

for barna skapes, vedlikeholdes og endres ut fra den situasjonen familiene er i. I intervjuene 

med støttepersonene var tilnærmingen tilsvarende, men her var tema for samtalen det 

daglige samarbeidet om omsorgen for barna og støtte i hverdagslivet. Fokus var detaljerte 

konkrete beskrivelser av samarbeid med mødrene, både hva som foregikk, hvordan og 

hvorfor. Intervjuene med de ansatte ved institusjonen fokuserte på detaljerte beskrivelser av 

konkrete episoder med pasientene, men også deres personlige behandlingsfilosofi, og tanker 

om hvordan de prioriterte og hva de anså som viktig i eget arbeid. 

Intervjuene er noe som foregår her og nå. Samtalene blir tatt opp på digitale lydfiler, 

deretter skrevet ut og ender som skriftlig tekst. Teksten blir de data som forskeren skal 

fortolke. Hvilke fellestrekk er gjennomgående og hvilke ulikheter sees? Er det særlig 

overraskende momenter i tekstene? Forskerens oppgave er å fortolke, abstrahere og knytte 

disse forståelsene til vitenskapelige forklaringer. I framstillingen er det forsøkt å gjøre rede 

for intervjusubjektenes forståelser, blant annet ved å legge inn flere direkte sitater. I tillegg 

vises mine fortolkninger som forsker. Det vil på denne måten allikevel alltid kunne stilles 

spørsmål om hvem sin stemme som høres. En forsker vil aldri være i stand til å gjengi 

intervjusubjektenes egen forståelse av sin verden absolutt korrekt. Geertz (1973) forklarer at 

forskeren skal søke etter og vise fram meningsdannende prosesser, ikke faktiske handlinger. 

Analysen er en fortolkning av intervjusubjektenes fortolkning, og ikke en absolutt sannhet 

om den sosiale verden. Derfor må gyldighet og relevans av kvalitativ forskning baseres på 

om den er nyttig og kan gi styrket kunnskapsbasis for videre forskning. 
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4.3. Forberedelser til studien 

Rusavhengige mødre er en stigmatisert gruppe som det er vanskelig å få i tale. Det er 

tabubelagt for mødre å ha rusproblemer (Green et al., 2002) og det kan være barrierer for 

dem mot å kontakte hjelpeapparatet, blant annet fordi å be om hjelp innebærer risiko for å 

miste omsorgen for barnet. Noen rusavhengige mødre finner vi likevel i 

rusbehandlingsinstitusjoner, og disse kan potensielt være tilgjengelige som intervjusubjekter 

mens de er innlagte. Foreliggendeprosjekt ble planlagt ut fra at jeg arbeidet ved et 

kompetansesenter innenfor rusfeltet som hadde som spisskompetanseområde gravide og 

småbarnsfamilier. Kompetansesenteret hadde etablert et godt samarbeid med 

rusinstitusjoner i Norge som hadde tilbud til gravide og småbarnsfamilier. Dette samarbeidet 

la til rette for at jeg kunne henvende meg til en av institusjonene for å spørre om å få 

kontakte intervjusubjekter blant deres pasienter. Skriftlig samarbeidsavtale ble inngått med 

rusinstitusjonen.  

Rusavhengige småbarnsmødre er en sårbar gruppe, og det å samtale med dem om sensitive 

tema knyttet til oppvekst i familier med problematisk rusbruk og omsorg for egne barn 

krever etisk varsomhet og beskyttelse av intervjusubjektene. I forbindelse med 

søknadsprosessen ble det utarbeidet intervjuguider for alle tre delstudiene.  

Mødrene ble rekruttert fra en rusinstitusjon der rusavhengige mødre og eventuelle partnere 

blir innlagt i løpet av svangerskapet eller rett etter fødsel. Oppholdet varer vanligvis til 

barnet er ca. ett år. Det er også mulig å legge inn enslige rusavhengige fedre med barn, men 

slike familier er sjeldne. Ingen familier med enslige fedre var innlagte under tidsperioden for 

dette forskningsarbeidet.  

Rusinstitusjonen er en del av det offentlig finansierte spesialisthelsetjenestetilbudet i Norge 

som behandler både rusavhengige og deres pårørende. Institusjonen har bygd opp en egen 

døgnavdeling for å gi tilrettelagt behandling til rusavhengige småbarnsfamilier 

(familieenheten). Familieenheten er etablert nettopp med tanke på å forebygge 

generasjonsoverføring av rusproblemer. Institusjonen arbeider med det de definerer som et 

familie- og generasjonsperspektiv. Ifølge institusjonens beskrivelser betyr det at de 

anerkjenner at hele familien blir berørt av ett familiemedlems rusmiddelmisbruk. De ønsker 

å bruke familien som motivasjon for behandling, trekke familiemedlemmer aktivt inn i 

behandlingen av den rusavhengige og gi familiemedlemmer, inkludert barn, hjelp for sin 

egen del (Copello et al., 2005). Målet med oppholdet er å lære foreldrene både å leve rusfritt 

og å gi god omsorg til barna sine. 

 

4.4. Utvalg 

4.4.1. Mødrene 
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For mødrene gjaldt følgende inklusjonskriterier: 

Rusavhengige mødre 

- som var innlagte til døgnbehandling på en familieenhet ved en bestemt rusklinikk 

sammen med spedbarna sine (0-12 måneder) i perioden november 2011 til mai 

2013. 

- som selv rapporterte at de var barn av rusmisbrukere 

Alle mødre som fylte inklusjonskriteriene ble invitert til å delta i studien, og alle takket ja. 

Totalt ble det gjennomført 18 intervju med 9 forskjellige mødre. De fleste familiene bestod 

av mor og barn, mens for tre familier var både mor og far innlagte sammen med 

barnet/barna. Alle mødrene som deltok i undersøkelsen var diagnostisert med en ruslidelse 

ifølge det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10, F10-F19: Psykiske lidelser og 

atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer, vanligvis diagnostisert som 

avhengighetslidelse (WHO, 2010). Mødrene var innlagte og dermed rusfrie da de ble 

intervjuet. Mødrene ga eksplisitt uttrykk for at de ikke ønsket å fortsette å bruke rusmidlene 

på det tidspunktet de forstod at de var blitt gravide, men at de trengte hjelp for å 

gjennomføre dette. De fleste kvinnene ba etter hvert enten om hjelp selv eller la til rette for 

at hjelpeapparatet skulle oppdage graviditeten. Fem av kvinnene la seg inn frivillig, mens fire 

ble innlagt ved hjelp av tvangsparagrafen i Helse- og omsorgstjenesteloven (HOT), paragraf 

10:3 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011). En av kvinnene mistet omsorgen for barnet 

sitt etter første gangs intervju, men fortsatte med 2. gangs intervju og forble inkludert. 

Mødrene hadde levd med rusmisbrukende foreldre i minst fem år av oppveksten sin. Noen 

foreldre hadde ifølge mødrene hatt et tungt opiatmisbruk, andre hadde kun brukt lovlige 

reseptpliktige legemidler, eller alkohol, og andre igjen hadde brukt amfetaminpreparater. 

Seks av mødrene fortalte at foreldrene deres hadde hatt et problematisk rusbruk gjennom 

det meste av oppveksten deres. De hadde bodd med enslige foreldre, eller dersom de bodde 

med to foreldre, hadde begge to hatt rusproblemer. Disse familiene var avhengige av 

velferdssystemet, foreldrene var ofte uten arbeid, de hadde lav inntekt og noen hadde 

dårlige boforhold. De tre andre mødrene hadde levd 5-10 år av oppveksten uten 

rusproblemer hos foreldrene. I disse familiene var det stort sett en edru omsorgsgiver til 

stede, og minst en av foreldrene var i jobb. 

Ved inklusjon var mødrene mellom 20 og 37 år gamle (gjennomsnitt 25, median 23). Alle 

hadde brukt illegale rusmidler over mange år (3-15 år, gjennomsnitt 5 år). Fem av dem 

hadde nylig født for første gang, fire hadde ett eller flere barn fra før. To av mødrene ble lagt 

inn sammen med ett eldre barn (1,5 – 3 år) i tillegg til den nyfødte. Alle mødrene som hadde 

barn fra før, hadde vært i kontakt med barnevernet tidligere. Seks av mor-nyfødt dyadene 

hadde ingen kontakt med barnefar. Tre av fedrene ble innlagte sammen med mor og barn, 

men en av dem ble senere utskrevet fra familieenheten grunnet fortsatt rusbruk.  Ifølge 

mødrene var alle barnefedrene rusavhengige, og de fleste var aktive rusmisbrukere. 
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Alle mødrene hadde et blandingsmisbruk. En hadde bare brukt alkohol og cannabis, men de 

andre også hadde brukt amfetaminlignende preparater. Mange hadde i tillegg brukt 

benzodiazepiner, og noen opiater. 

4.4.2.  Støttepersonene 

I intervju med mødrene ble de bedt om å navngi sin nærmeste støtteperson utenfor 

hjelpeapparatet. Det skulle være en person som de trodde de ville kunne få støtte og hjelp 

fra etter at de ble utskrevet fra behandling. I gjennomsnitt ca 15 måneder (fra 2 uker til 29 

måneder) etter at mødrene var utskrevet, ble de kontaktet per telefon med spørsmål om 

kontaktinfo til støttepersonen. Alle bortsett fra en av mødrene oppga telefonnummeret til 

sin støtteperson og ville forberede vedkommende på å bli oppringt. En mor ønsket at 

behandlingen skulle være et avsluttet kapittel i livet, og ville ikke at støttepersonen skulle 

intervjues.  Det viste seg å være utfordrende å nå alle støttepersonene på telefon. Enkelte 

svarte ikke på telefonanrop fra ukjente numre på grunn av erfaring med telefontrusler. 

Samtlige støttepersoner sa seg villige til å bli intervjuet. De fikk selv bestemme hvor 

intervjuet skulle finne sted. Syv av intervjuene foregikk i støttepersonens hjem, det siste på 

rusinstitusjonen.  

Rundt halvparten av støttepersonene hadde selv hatt rusproblemer, men hadde sluttet å 

ruse seg for flere år siden (2 – 12 år). En var i LAR-behandling, men under nedtrapping. De 

øvrige støttepersonene hadde ikke hatt egne rusproblemer, men mange hadde erfart at 

noen nærstående i tillegg til den aktuelle moren, hadde rusproblemer. Noen hadde selv 

vokst opp i familier med rusproblemer. 

Tabell 1. Demografisk informasjon om mødrene og støttepersonene deres. 

Mor Støtteperson 

Pseudonym Alder Antall 
barn 

Type 
relasjon  

Alder  

Anne 25-29 1 Venn 25-29 

Beth 20-24 >1 Søster 30-34 

Claire 20-24 1 -/-  

Diana 35-39 >1 Mor 55-59 

Emma 25-29 1 Bestemor  65-69 

Bestefar 70-74 

Fay 20-24 >1 Mor 50-54 

Grace 20-24 1 Søster 30-34 

Helen 25-29 >1 Partner 25-29 

Ingrid 20-24 1 Partner 25-29 
 

De fedrene som ble utpekt som støttepersoner hadde gjennomført behandlingsoppholdet 

sammen med mor og barn. En av støttepersonene var en nær venn som mor hadde hatt 

siden tidlig ungdomsalder. Øvrige støttepersoner var i nær familie med mor: to søstre, to 

mødre og to besteforeldre. Støttepersonene ble intervjuet en gang. Samlet datagrunnlag 
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inklusiv intervjuene med mødrene var 26 intervju (8 intervju med støttepersoner og 18 

intervju med mødre), med i alt 18 ulike intervjusubjekter (se tabell 1). 

4.4.3. Terapeutene 

Tredje delstudie var viet perspektivet fra de ansatte terapeutene ved institusjonens 

familieenhet. Avtale om å intervjue de ansatte i grupper ble gjort i samarbeid med 

avdelingsleder ved familieenheten. De ansatte ved familieenheten består av en gruppe 

miljøterapeuter og en mindre gruppe behandlere. Miljøterapeutene arbeider inne i enheten 

hvor familiene bor og oppholder seg og bruker arbeidstida si sammen med pasientene og 

barna deres. Behandlerne er ansvarlige for avtalte konsultasjoner og terapitimer, både i 

gruppe og individuelt og har egne arbeidsrom.  

Under intervjuperioden var det 12 personer som arbeidet som miljøterapeuter ved enheten.  

Miljøterapeutene hadde bakgrunn i sykepleie, småbarnspedagogikk, sosialfag, svangerskaps- 

og fødselsomsorg og husstell. Det ble gjennomført 2 fokusgruppeintervju hvor 11 av de 12 

miljøterapeutene deltok.  Det første fokusgruppeintervjuet omfattet sju miljøterapeuter og 

det andre fire.  

I det tredje fokusgruppeintervjuet deltok fire av fem terapeuter i behandlergruppa. Den 

femte hadde sykefravær. Behandlerne hadde ansvar for de planlagte behandlingstimene ved 

familieenheten - både gruppetimer, individuelle timer og parterapi. Deres 

utdanningsbakgrunn var familieterapi, psykologi, barnevernspedagogikk eller sosialfag. 

 

4.5. Intervjuguidene 

4.5.1. Intervju med mødre 

Intervjuguiden var delt i tre deler. Den første delen handlet om mødrenes hverdagsliv 

sammen med barnet på institusjonen. Det ble antatt at det ville være minst belastende for 

mødrene å starte med å fortelle om livet her og nå, og om hverdagslivet på enheten med 

forutsigbare daglige rutiner. Dette ga mulighet for mødrene å bli trygge og opparbeide tillit 

til intervjuer før vanskeligere tema ble introdusert. Denne delen ble gjennomført som et 

livsformsintervju der en henter fram hverdagslivets aktiviteter i detalj, i kronologisk 

rekkefølge (Haavind, 1987).  

Andre del av intervjuguiden var viet mødrenes barndomserfaringer. Mødrene ble spurt om å 

huske konkrete episoder som de forbandt med at foreldrene hadde rusproblemer, og 

episoder hvor de husket foreldrene som gode foreldre. De ble bedt om å si hvordan de 

kjente seg under de ulike hendelsene, og hva de tenkte og gjorde.  

Tredje del av intervjuguiden handlet om mødrenes planer for framtida, etter at familiene 

hadde forlatt institusjonen. Hvordan hadde hun tenkt å beskytte barnet sitt mot å oppleve 

tilsvarende vanskelige episoder som hun selv hadde fortalt om? Avslutningsvis ble mødrene 

spurt om hvilken sosial støtte de regnet med å kunne få etter at de ble utskrevet.  Jeg valgte 
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å ha fokus på barndomserfaringer før vi snakket om planer for framtida, slik at mødrene ville 

ha mulighet til å knytte de ulike erfaringene og planene sammen, slik dette er beskrevet i 

narrativ teori (Brockmeier & Carbaugh, 2001).  

4.5.2. Intervju med støttepersoner 

Intervjuguiden for støttepersonene fokuserte på hvilken sosial støtte disse antok var 

tilgjengelig for mødrene, først og fremst med utgangspunkt i hva de selv bidro med. 

Intervjuene ble gjennomført en tid etter at familiene hadde flyttet ut fra institusjonen 

Intervjuguiden var delt i fire. Vi ønsket å høre støttepersonens perspektiv på følgende: 

I) Felles historie for støtteperson og mor. 

II) Hans/ hennes nåværende relasjon til mor. 

III) Hvordan han/hun så for seg relasjonen med mor og barn i framtida.  

IV) Hvilket øvrig sosialt nettverk som de mente var tilgjengelig for familiene. 

 

4.5.3. Fokusgruppeintervju med terapeuter 

Det overordnede spørsmålet for gruppesamtalene var: Hvordan arbeider dere for å 

forebygge overføring av rusproblemer til barna? Selv om åpningsspørsmålet var identisk for 

alle tre gruppene, utviklet diskusjonene seg i forskjellig retning, med ulike 

oppfølgingsspørsmål avhengig av tematisk fokus. Spørsmål til fokusgruppene var for 

eksempel: hva er det som gir motivasjon for arbeidet, hva er det dere legger vekt på og 

regner som særlig viktig i behandlingen, fortell historien om noen familier der oppholdet var 

en suksess og der det ikke gikk så bra, hva er suksesskriteriene? 

I den første gruppen av miljøterapeuter dreide samtalen seg mye om å utnytte her-og-nå 

situasjoner terapeutisk. I den andre fokusgruppen ble det mye oppmerksomhet rundt 

mangel på ressurser og innflytelse, mens den tredje gruppen, som bestod av behandlerne, 

fokuserte på hvor komplekst og utfordrende det terapeutiske arbeidet deres var.  

 

4.6. Gjennomføring og eget ståsted 

Undertegnedes posisjon som forsker innen dette fagfeltet kan kalles en “informert 

utenforstående” (Middelthon, 2001). Utenforstående fordi jeg ikke har erfaring med 

rusavhengighet hos nærstående, og heller aldri har arbeidet ved denne type familieenhet. 

Informert fordi jeg har kunnskap om temaområdet, blant annet som ansatt ved et 

kompetansesenter innenfor rus-feltet, fra tidligere erfaring fra arbeid med rusavhengige, fra 

erfaring som AIDS-sykepleier og fra erfaring fra mor-barn arbeid som sykepleier og veileder 

ved føde-barsel avdeling i spesialisthelsetjenesten. Denne bakgrunnen hadde betydning for 

hvordan intervjuene og fokusgruppe-diskusjonene ble gjennomført og gjorde det 

sannsynligvis også lettere å få tilgang til respondentene, og å skape tilstrekkelig tillit til at de 

ville snakke om sensitive tema.  
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Når nye pasienter som fylte inklusjonskriteriene var klare for å bli spurt om å delta i 

studiene, fikk jeg melding fra behandllingsansvarlig eller avdelingsleder ved familieenheten. 

Det tok lang tid å få tilgang på intervjusubjekter, på tross av løpende dialog med ansvarlig 

behandler og avdelingsleder vedrørende aktuelle pasienter. Mødre som hadde opplevd 

problematisk rusbruk hos egne omsorgspersoner i oppveksten ble spurt av behandler om å 

bli intervjuet. Ansvarlig behandler vurderte når pasientene var klare til å kontaktes. 

Behandler vurderte hvor mødrene var i behandlingsforløpet, om de var i stand til å sitte ned 

og snakke om seg selv, og at deltakelse i forskningsstudien ikke ville skade deres utvikling og 

tilfriskningsprosess. Dette medførte at mødrene ikke ble intervjuet i starten av 

behandlingsoppholdet, slik det opprinnelig var planlagt. De fleste mødrene hadde allerede 

vært på familieenheten i minst fire måneder før første intervju. Behandleren var i beredskap 

for å ivareta mødrene etter intervjuene, dersom de skulle ha behov for det.  

I første møte med undertegnede mottok mødrene muntlig og skriftlig informasjon om 

forskningsstudien, og det ble avtalt tidspunkt for første intervju. Det ble understreket at 

kvinnene kunne trekke seg fra studien når som helst fram til dataene var benyttet i 

analysene. Avtale om deltakelse ble signert ved møtet for første intervju.  

Det viste seg å være en utfordring at mødrene ofte ikke var tilgjengelige på det avtalte 

tidspunktet for intervjuet. Samtlige intervju ble utsatt minst en gang, enten fordi mor ga 

beskjed om at det likevel ikke passet, eller ved at mor ikke var til stede på det avtalte 

tidspunktet. Mor kunne, for eksempel, være på tur med barnet, eller hos tannlegen. Den 

lange innleggelsestiden (ca 12 mnd) gjorde at det likevel var mulig å gjennomføre 2 

intervjuer med 2-3 måneders mellomrom for 8 av mødrene. Den niende moren ble innlagt 

mot slutten av datainnsamlingsperioden og tidsmessig var det ikke mulig å gjennomføre mer 

enn ett intervju med henne. Ved ett av intervjuene oppstod tekniske problemer som 

resulterte i dårlig kvalitet på lydopptaket. Det ble derfor gjennomført et tredje intervju med 

den angjeldende moren. De tre intervjuene var også utspredt i tid. Totalt varte 

datainnsamlingsperioden i 1,5 år. 

Det ble lagt stor vekt på å vise mødrene respekt og være åpen og positiv, for å bygge et 

tillitsforhold med mødrene allerede ved første møte. Ved avslutningen av første intervju, ble 

mødrene spurt om å delta i nok et intervju. Neste samtale skulle være en oppsummering av 

første samtale, med mulighet for å supplere og oppklare tema fra første intervju.  

Dersom pasientene mistet omsorgen for barnet, ble de vanligvis utskrevet fra 

familieenheten og ble dermed ikke inkludert i undersøkelsen. En av mødrene mistet 

omsorgen for barnet før andre gangs intervju. Hun deltok videre i andre gangs intervju og  

fortsatte også som intervjusubjektene i både første og andre delstudie.  

Varighet av første intervju med mødrene var ca 90 minutter og andre intervju ca 45 

minutter. Alle intervjuene ble tatt opp som digitale lydfiler og transkribert ord for ord av 

undertegnede. Når forskere gjennomfører og transkriberer intervjuene selv, gir dette et 
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forsprang for analysearbeidet og mulighet for å justere intervjuguiden etter som data 

innhentes.  

Ved slutten av første intervju fikk mødrene informasjon om at det var ønskelig å intervjue 

deres nærmeste støtteperson. De ble bedt om å tenke gjennom til neste møte hvem som 

ville være deres nærmeste støtteperson i tida etter utskrivelse. Alle oppga en støtteperson. 

Mødrene ble kontaktet igjen etter at de hadde forlatt institusjonen for å få 

kontaktinformasjon til støttepersonen. Det var gjennomgående utfordrende å få tak i både 

mødrene og støttepersonene på telefon. Åtte av de ni kvinnene oppgav kontaktinformasjon 

til sin eller sine støttepersoner. Intervjuene med støttepersonene varte i ca. 90 minutter, ble 

spilt inn som digitalt lydopptak og transkribert ord for ord. Også disse intervjuene og 

transkriberingen av dem ble gjennomført av undertegnede.  

Avdelingslederen avtalte tid og sted for fokusgruppeintervjuene med de ansatte ved 

familieenheten og la til rette for at de ansatte hadde mulighet til å delta innenfor 

arbeidstiden. Det ble gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med ulike deltakere. 

Fokusgrupper egner seg til å undersøke erfaringer, holdninger og behov blant ansatte og de 

kan være nyttige hvis en ønsker å studere hvilke verdier som dominerer (Wilkinson, 1998).  

Fokusgrupper brukes vanligvis for dybdeundersøkelser av et emne vi vet lite om. Målet er 

ofte å bidra til innsikt og forståelser vedrørende personlige oppfatninger. Deltakerne blir 

invitert på grunnlag av at de har noe felles, for eksempel en sykdom eller en livssituasjon 

(Parker & Tritter, 2006). Våre deltakere hadde til felles at de arbeidet som terapeuter ved 

familieenheten. Denne typen gruppesamtaler kalles fokusgrupper fordi samtalen dreier seg 

om et bestemt emne, den er fokusert. Intervjueren tilrettelegger for samtale mellom 

gruppedeltakerne og det er dynamikken i samtalen mellom respondentene som er 

interessant (Parker & Tritter, 2006). Fokusgruppeintervjuer gir åpning for at samtalen kan ta 

uventede vendinger, ut fra at mange personer er involvert samtidig. 

Parker og Tritter peker på betydningen av sammensetningen av fokusgrupper. I vår studie 

valgte vi å skille mellom de ulike nivåene i organisasjonen. En gruppe bestod av de ansvarlige 

behandlerne, mens de to andre gruppene bestod av miljøterapeuter. Dersom gruppene 

hadde bestått av både behandlere og miljøterapeuter, kunne dette ha bidratt til større 

uenighet og ulike perspektiv, noe som kunne gitt større dynamikk i samtalen. Imidlertid var 

det en fare for at deltakerne ville snakke mindre fritt dersom de var blandet (Wilkinson, 

1998). Å bli intervjuet sammen med andre som en kjenner godt og som jobber på samme 

nivå og med tilsvarende oppgaver, kan gjøre det lettere å rekruttere ansatte som ellers kan 

ha motforestillinger mot å delta.  

Hvert fokusgruppeintervju varte i 90 minutter. Intervjuene ble ledet av 

doktorgradsstudenten alene, spilt inn som digitale lydopptak og etterpå transkribert ord for 

ord av undertegnede. 
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4.7. Analyse 

Giorgis fenomenologiske metode er utgangspunktet for de to analysemetodene som ble 

benyttet. Innenfor fenomenologien anses erfaringene fra subjektenes livsverden som gyldig 

kunnskap. Forskeren skal sette sin egen forforståelse i parentes (bracketing), for å beskrive 

det som studeres så omhyggelig som mulig. Malteruds (2012) analysemetode systematisk 

tekstkondensering ble brukt som utgangspunkt for analysen i de to første delstudiene i 

doktorgradsarbeidet, mens tematisk analyse slik det er beskrevet av Braun og Clarke (2006), 

ble benyttet i den tredje delstudien. Begge analysemetodene egner seg for tverrgående 

analyse med flere respondenter. 

4.7.1. Første delstudie 

Intervjuene med mødrene ble analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering 

(Malterud, 2012). Malteruds analysemetode består av fire trinn. Det første trinnet handler 

om å få et overblikk over de transkriberte tekstene og trekke ut foreløpige tema som er 

relevante for forskningsspørsmålene. I neste trinn blir tekstene grundig gjennomgått og 

tekstbiter som utgjør meningsbærende enheter blir identifisert. Deretter blir de 

meningsbærende enhetene som dreier seg om samme tema samlet i kodegrupper.  Denne 

sorteringen resulterte i første delstudie i 4 ulike kodegrupper på tvers av alle intervjuene: 1. 

Å forstå barnet mitt. 2. Barndomserfaringer. 3. Hvorfor rusmiddelbruk? 4. Endringer jeg må 

gjøre. Tredje trinn i analyseprosessen er kondensering. Det vil si en systematisk metode for å 

abstrahere innholdet og finne den underliggende meningen i hver av kodegruppene. I fjerde 

trinn i analyseprosessen blir det laget synteser av kondensatene slik at det utvikles nye 

beskrivelser og begreper, hos Malterud kalt kategorier. Her settes de ulike puslespillbitene 

sammen igjen slik at de blir til forståelige historier som belyser de opprinnelige 

forskningsspørsmålene.  

Etter å ha gjennomført førstegangsintervju med fire mødre, ble transkripsjonene grundig 

drøftet med medforfatterne. Det ble pekt på svakheter og uklarheter og hvilke områder som 

egnet seg for videre utforsking. Slik ble intervjuguiden videreutviklet underveis og 

intervjuteknikken forbedret til senere intervju, både med de samme respondentene og med 

nye respondenter. I analysen av intervjuene med mødrene ble hvert steg grundig diskutert 

mellom undertegnede og flere av medforfatterne for artikkelen. Det var særlig viktig for meg 

å utnytte veiledernes rike forskererfaring, slik at det ble en utviklende læringsprosess. Som 

et hjelpemiddel for å beholde oversikten og helheten underveis utviklet vi to ulike typer 

matriser. Den første inneholdt et sammendrag over data fra hver mor og den andre samlet 

tema på tvers av intervjuene. Tabell 2 viser en oversikt over analyseprosessen i første 

delstudie.  
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Tabell 2. Analyseprosessen i første delstudie. 

Tema Kodegrupper Kategorier Overskrifter i “funn” 

Et liv 
på 
kante
n 

Traumatisk
e erfaringer 

Meninge
n med 
rusbruke
n 

Å forstå barnet 
mitt 

Struktur Beskyttet men 
ensom 

X   

Å prioritere 
barnet 

Å kjenne 
barnet mitt 

Traumatiske 
barndomserfaring
er dukker opp i 
minnet 

 X  

En god mor Russug. 
Frykt for å 
sprekke. 
Å beholde 
omsorgen for 
barnet 

  X 

Barndomserfaring
er 

Marginaliserin
g 

Ekskludering X   

Tilpasning 

Å være forlatt Å erindre 
mishandling og 
omsorgssvikt som 
barn 

 X  

Trauma 

Mulig håp 

Ta ansvar som 
voksen 

Hvorfor rusmidler? Flukt Å bruke rusmidler 
var et naturlig valg 

  X 

Spenning, lek 

Naturlig 
utvikling 

Endringer jeg må 
gjøre 

Selv-refleksjon Å utvikle 
alternative 
strategier 

  X 

Å ta ansvar Å beskytte barnet  X  

Å etablere struktur 
og tilhørighet 

X   

 

4.7.2. Andre delstudie 

Også ved analyse av andre delstudie ble systematisk tekstkondensering benyttet. Denne 

gangen var fokuset mødrenes sosiale støtte. Intervjuene med mødrene ble gjennomgått på 

nytt med dette fokus for øye. To tema ble trukket ut fra intervjutekstene med mødrene: a) Å 
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returnere til et liv utenfor klinikken – frykt og håp.  b) Kjennetegn ved forholdet mellom mor 

og hennes støtteperson. 

Det siste temaet ble også utledet fra intervjuene med støttepersonene. Der ble det i tillegg 

identifisert ytterligere to tema: c) De nærmeste støttepersonene yter mye hjelp, men strever 

også med egne problemer og d) Begrensede sosiale ressurser. 

Neste steg i analyseprosessen var å identifisere meningsbærende enheter i de transkriberte 

tekstene og sortere dem i ulike kodegrupper på tvers av intervjuene. Dette ga blant andre 

kodegruppene frekvens og varighet, og å gi råd. Kodegruppene ble så kondensert (bl.a. å 

bygge et sosialt nettverk, en komplementær relasjon). Fjerde og siste trinn i 

analyseprosessen var å syntetisere kondensatene. Dette førte til følgende kategorier: a) Å 

returnere til et liv utenfor klinikken – håp og usikkerhet, b) Nære og langvarige relasjoner 

med tilbud om mange-fasettert støtte, c) Tre ulike typer relasjoner og d) Tynne og skrøpelige 

nettverk. Hvert trinn i analyseprosessen ble grundig diskutert mellom undertegnede og 

minst en av medforfatterne i artikkelen.   

4.7.3. Tredje delstudie 

I tredje delstudie ønsket vi å se nærmere på de ansattes perspektiv i møte med 

småbarnsfamilier med rusavhengige foreldre. I alle tre fokusgruppeintervjuene ble den 

vanskelige prioriteringen mellom de ulike arbeidsoppgavene diskutert. Trass i dette ble 

diskusjonene i de tre gruppene svært ulike.  

Samtalen i den første fokusgruppen (syv ansatte fra miljøterapeutgruppa) konsentrerte seg 

hovedsakelig om hvordan de utnyttet her-og-nå situasjonene i hverdagslivet på enheten 

terapeutisk. I andre fokusgruppe (fire miljøterapeuter) var deltakerne opptatte av 

kompleksiteten i familienes utfordringer. Tredje fokusgruppe (behandlerne) fokuserte på at 

det var utfordrende og komplekst å arbeide med de rusavhengige mødrene.  

Første steg i tematisk analyse (TA) er å gjøre seg kjent med dataene. Braun og Clarke (2006) 

beskriver dette steget som å transkribere dataene, lese flere ganger og skrive ned sine første 

ideer. Også i delstudie tre gjennomførte og transkriberte forskeren intervjuene selv.  

Neste steg i TA er å sortere elementer fra alle tekstene på en systematisk måte og kode 

gruppene som oppstår. Tredje trinn er å samle kodene til potensielle tema. Fjerde trinn er å 

sjekke om temaene fungerer godt både med tanke på de kodede tekstbitene og i forhold til 

hele datasettet, mens femte trinn er å definere og gi navn til tema. Dette er et pågående 

analysearbeid der en raffinerer temaene og prøver å finne de spesielle karakteristika ved 

hvert tema og den overordnede meningen analysen kan gi. Siste trinn er å velge ut levende 

og karakteristiske eksempler på utdrag fra tekstene og relatere disse til 

forskningsspørsmålene og forskningslitteratur. 

Flere av medforfatterne leste igjennom transkripsjonene og bidro i analysearbeidet. Hvert 

steg i analyseprosessen ble grundig diskutert mellom førsteforfatter og minst en av 
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medforfatterne. Etter å ha lyttet til lydfilene og lest transkripsjonene flere ganger, ble 

følgende hovedgrupper identifisert: a) Trening på hverdagslivsaktiviteter på avdelingen, b) 

Komplekse utfordringer, c) Vi trenger mer ressurser og må samarbeide bedre, d) Behov for at 

behandlerne støtter hverandre, både faglig og emosjonelt. I analysen i denne delstudien ble 

det lagt mer vekt på dialogen mellom de ulike deltakerne, i stedet for mindre tekstbiter fra 

enkeltdeltakere. Etter hovedgrupperingen ble transkripsjonene gjennomgått mer 

systematisk og grundig og ni ulike kodegrupper ble valgt som et representativt bilde av 

innholdet i gruppediskusjonene. Deretter prøvde vi å løfte kodegruppene til et høyere 

abstraksjonsnivå og endte opp med syv uttrykk for betydningen av de ulike kodegruppene. 

Syntesen av disse ga til slutt tre tema som ble brukt som overskrifter i presentasjonen av 

funnene. I tabellen nedenfor sees en illustrasjon av analyseprosessen i tredje delstudie. 

Tabell 3: Analyseprosessen i tredje delstudie.  

Kodegrupper Betydning Tema 

Fokus på behandling av 
avhengigheten 

Valg av 
behandlingsperspektiv 

Å redde barnet eller å 
behandle avhengigheten? 

Fokus på trening av samspill 

Struktur i hverdagslivet Rutiner Støtte til mødrene – 
hverdagsliv, rutiner og 
omsorg. 

Å forstå barnet sitt Mentalisering 

Å lære sosiale ferdigheter Sosial kompetanse 

Behandlerne må støtte 
hverandre 

Spenninger mellom de 
ansatte 
 
Risiko for utbrenthet 
 
Holdninger som speiler 
utenforskapet  

Komplekst og utfordrende 
arbeid 

Avhengighetsfeltet et lite 
attraktivt arbeidsområde 

Et ønske om å hjelpe de 
rusavhengige 

Frustrasjoner blant 
miljøterapeutene 
 
 

4.8. Etiske vurderinger 

Studien er godkjent av Regional komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK 

sørøst nummer 2011/879b) og har fulgt de etiske retningslinjene fra Helsinkideklarasjonen 

(World Medical Association, 2013).  

Å be rusavhengige kvinner om å reflektere over sin rolle som mor, kan åpne opp for 

vanskelige følelser, blant annet tristhet, sinne, skam- og skyldfølelse. Intervjuer var erfaren 

helsearbeider som hadde trening i å legge merke til og håndtere tegn på overveldende 

følelser hos intervjusubjektene (som for eksempel motorisk uro, manglende blikk-kontakt, 

svette, tårer). Det ble tilstrebet at intervjuene skulle gjennomføres med varsomhet og 

sensitivitet. Som beredskapsplan ble det laget avtale med ansvarlig behandler om, ved 

behov, å trå til med samtale og følelsesmessig støtte etter hvert intervju. Det viste seg 

imidlertid ikke å være behov for slike ekstrasamtaler. Støttepersonene fikk telefonnummeret 
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til intervjuer og tilbud om å ta kontakt ved behov. Som helsearbeider var intervjuer forpliktet 

til å gi melding til barnevernet dersom det ble oppdaget at omsorgen for barna var 

utilstrekkelig eller bekymringsfull. 

Alle forskningsdeltakerne er anonymiserte i de skriftlige arbeidene. Den enkelte 

forskningsdeltaker ble maskert ved at alder på mødrene og støttepersonene ble sortert i 

grupper med 5 års intervaller. Det ble ikke vist hvilke mødre som brukte hvilke rusmidler, 

eller hvilke støttepersoner som hadde hatt rusproblemer selv. Beskrivelsen av hvordan vi 

fant fram til institusjonen og støttepersonene og hvor intervjuene ble gjennomført, ble også 

mindre detaljert enn opprinnelig tenkt for å sikre anonymisering av deltakerne. Vi valgte 

videre å kun angi de ansattes fagbakgrunn som en oppramsing, ikke knyttet til antall i hver 

utdanningskategori. 
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5.0 Resultater 

5.1. Første delstudie 

Wiig, E.M., Haugland, B.S.M., Halsa, A. & Myhra, M. (2014). Substance-dependent women 

becoming mothers: breaking the cycle of adverse childhood experiences. Child & Family 

Social Work. DOI: 10.111/cfs.12190. 

Det kan være utfordrende å kombinere rusavhengighet med foreldrerollen. Dersom 

foreldrene også selv har vokst opp i familier med rusproblemer, kan det tenkes at 

utfordringen blir enda større. Den første delstudien hadde som målsetning å undersøke 

rusavhengige mødres egne beskrivelser av morsrollen, deres barndomserfaringer med 

rusavhengige foreldre, og hvordan de relaterte barndomserfaringene til rollen som 

omsorgsgivere i dag. Deltakerne ble rekruttert fra en rusklinikk som hadde opprettet en 

enhet for rusavhengige småbarnsfamilier. Familien (mor, barn og når mulig også far) var 

innlagt i svangerskapet eller rett etter fødsel, og oppholdet varte vanligvis til barnet var ett 

år. Det ble gjennomført kvalitative dybdeintervjuer med 9 mødre som beskrev sine 

erfaringer med foreldrerollen ved hjelp av refleksjoner over nåtid, fortid og fremtid.  

Resultatene tydet på at rusavhengige kvinner som har vokst opp med rusbruk hos egne 

foreldre står overfor store utfordringer når de får barn. Noen hadde følt seg utenfor hele 

livet, at de ikke hørte til i samfunnet. En slik opplevelse av marginalisering kan gjøre 

rehabiliteringsprosessen komplisert. Mødrene opplevde tiden på klinikken som en beskyttet 

tilværelse, men de kjente seg likevel ensomme fordi de, som en del av sin rehabilitering, 

hadde tatt avstand fra rusmiljøet og derved også måtte distansere seg fra opphavsfamilie og 

tidligere venner. Mange fortalte om en oppvekst preget av utenforskap, i familier som hadde 

hatt rusproblemer over flere generasjoner. De beskrev fattigslige levekår med mindre tilgang 

på leker og utstyr enn andre familier. Foreldrene var ofte uten arbeid og omgangsvennene til 

familien hadde gjerne også rusproblemer. De deltok sjelden på fritidsaktiviteter, og flere 

hadde flyttet mange ganger i løpet av oppveksten. Noen mødre fortalte at de hadde blitt 

omplasserte til fosterhjem flere ganger gjennom oppveksten og dermed også manglet 

stabile vennskapsforhold. I fosterhjemmene hadde de også kjent mangel på tilhørighet. På 

grunnlag av disse erfaringene med utenforskap, ønsket mødrene å gi barna sine en følelse av 

tilhørighet. De ønsket å gi barna en strukturert, trygg tilværelse med faste rutiner. De ønsket 

å bli «vanlige» familier, selv om de ikke var sikre på hva det innebar. Mødrene hadde planer 

om utdanning og arbeid og ønsket å forsørge barna sine selv. De ønsket å bygge nye sosiale 

nettverk, men flere uttrykte problemer med å ha tillit til andre og vansker med å håndtere 

mellommenneskelige konflikter. 

Alle mødrene viste til traumatiske erfaringer fra barndommen og flere også fra tiden i 

rusmiljøet. Minner om slike episoder dukket fram etter hvert som mødrene ble rusfrie. 

Minnene gjorde dem følelsesmessig urolige og ga dem problemer med å fokusere på livet 

med barnet her og nå, på klinikken.  Som barn hadde noen mødre vært vitne til grov vold og 

trusler, selvmordsforsøk og noen hadde opplevd tap av foreldre allerede som barn. Noen av 
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mødrene opplevde at de hadde skader fra oppveksten.  I framtida ønsket de å beskytte 

barna sine mot å få slike traumatiske erfaringer. De var opptatte av å holde barna borte fra 

rusmiljøet og ønsket at barna skulle ha et forutsigbart oppvekstmiljø. 

Rusavhengigheten innebar en vedvarende trussel om å miste omsorgen for barnet. Mødrene 

fryktet barnevernet, men uttrykte likevel forståelse for at de måtte samarbeide med dem. 

Mødrene hadde ulike forklaringer på eget rusmiddelmisbruk. For noen var det en ingrediens 

i voksenlivet. Bruk av rusmidler var en selvsagt del av det å oppleve tilhørighet i sosiale 

sammenhenger. Noen hadde sett fram til å bli gamle nok til å bruke rusmidler, og hadde 

forberedt seg ved å lese brosjyrer og annet informasjonsmateriell de fikk tak i. Andre hadde 

opplevd spenning ved bruk av rusmidler og beskrev at de følte seg sikre på seg selv og hadde 

det bra når de var påvirket. Noen brukte rusmidler for å flykte fra vanskelige følelser og en 

vanskelig tilværelse. For framtida ønsket alle mødrene å lære seg nye strategier for å 

oppleve gode følelser uten å måtte ty til rusmidler. Mødrene med høyest grad av 

marginalisering var mest opptatte av å planlegge og å organisere sine framtidige liv. De som 

hadde hatt en mindre marginalisert barndom, mente at barna deres ville få det bra bare de 

selv klarte å holde seg unna rusmidler og var tilgjengelige for dem. Alle ønsket å bli integrert 

i samfunnet og planla utdanning og jobb for å kunne forsørge barna. Få hadde konkrete 

planer for hvordan de skulle få det til. 

 

5.2. Andre delstudie 

Wiig, E.M., Halsa, A. & Haugland, B.S.M. (2016). Social support available for substance-

dependent mothers from families with parental substance abuse. Child & Family Social 

Work. DOI: 10.1111/cfs.12341 

Andre delstudie omfattet en re-analyse av intervjuene med mødrene da de var innlagte, 

kombinert med nye intervjuer med nærmeste støtteperson for hver av mødrene etter at 

familiene hadde flyttet ut fra rusinstitusjonen. Resultatene viste at mødrene hadde 

distansert seg fra de delene av sitt sosiale nettverk som fremdeles misbrukte rusmidler. De 

hadde derfor få personer igjen å støtte seg til. De fleste fedrene var fortsatt aktive 

rusmisbrukere, og mange av mødrene stod alene igjen med ansvaret for barnet.  

Relasjonen mellom mor og hennes støtteperson ble beskrevet som nær. Støttepersonene ga 

støtte på mange ulike områder. De hjalp til praktisk, for eksempel med oppgaver som 

transport og barnepass. Noen ga økonomisk hjelp og noen ga råd om barneomsorg. Noen ga 

råd om hvordan leve et rusfritt liv og noen fungerte som rollemodeller for foreldrerollen.  

Alle støttepersonene var i stor grad tilgjengelige for mødrene og ga emosjonell støtte. 

Relasjonene hadde vart i mange år, mange hele livet. Støttepersonene «overvåket» 

mødrene ved å være på utkikk etter risikosituasjoner med tanke på tilbakefall til rusmisbruk. 

De prøvde å balansere overvåkingen med også å gi mødrene tillit og frihet som voksne, 

selvstendige individer. Både mødrene og støttepersonene ga uttrykk for at relasjonen hadde 
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tålt de store påkjenningene som rusmisbruket innebar og var trygge på at relasjonen kom til 

å vare, også i framtida.  

Resultatene viste videre at relasjonen til støttepersonene kunne deles i tre typer med ulik 

grad av gjensidighet. Støttepersonene som var mødre eller besteforeldre til de rusavhengige 

mødrene ga mest praktisk støtte, og disse relasjonene var i liten grad gjensidige. Relasjonene 

hvor støttepersonen var en søster eller venninne var i større grad gjensidige, men 

støttepersonene fortalte at de hadde gitt mer støtte enn de hadde fått tilbake. De mest 

gjensidige relasjonene var de hvor støttepersonen var mors partner og far til barnet. Disse 

parene oppfattet barnet som sitt felles ansvar. Dette var samtidig de relasjonene som hadde 

vart kortest tid og her var både mor og far rusavhengige. 

Mange av støttepersonene viste seg å ha tilsvarende utfordringer som mødrene. Mange 

hadde flere familiemedlemmer som var rusavhengige og noen hadde selv hatt egne 

rusproblemer. Mange hadde vokst opp med rusavhengige foreldre og de hadde tynne 

sosiale nettverk. Støttepersonene hadde selv begrensete økonomiske midler og lite 

utdanning. Støttepersonenes ressurser var begrensete både psykologisk, praktisk og 

økonomisk. De bekymret seg for mødrene og barna deres og støttet mødrene så godt de 

kunne. Mødrene hadde tillit til støttepersonene som ofte hadde stått ved deres side, også 

gjennom vanskelige perioder.  

 

5.3. Tredje delstudie 

Wiig, E.M., Halsa, A., Bramness, J., Myra, S.M. & Haugland, B.S.M. Rescue the child or treat 

the addiction? Understandings among professionals in dual treatment of substance use 

disorder and parenting. (Innsendt etter revidering 2018-01-07) 

Tredje delstudie var viet de profesjonelles forståelse av det terapeutiske arbeidet med å 

forebygge generasjonsoverføring av rusproblemer, basert på fokusgruppeintervjuer med 15 

ansatte ved familieenheten for rusavhengige foreldre med spedbarn i en rusinstitusjon. To 

av fokusgruppene bestod av miljøterapeuter og en gruppe bestod av behandlere.  

Det var en felles forståelse blant de ansatte at dette var et komplisert og krevende arbeid. 

Behandlingen bestod av mange ulike komponenter som skulle virke sammen for å skape 

rusfrie og velfungerende familier. Dette ga potensiale for ulike prioriteringer og spenninger 

blant de ansatte. Det syntes å være komplisert for de ansatte å favne familieenhetens doble 

målsetning, nemlig både å jobbe mot rusfrihet hos foreldrene og trening i foreldrerollen. 

Resultatene tydet på at de fleste terapeutene la hovedvekt på en av målsetningene, noen på 

rusbehandlingen av de voksne, mens andre var mest oppmerksomme på å veilede 

foreldrene i samspill og foreldreferdigheter for ivaretaking av barnet. Trass i dette var det 

klart uttrykt at de ønsket å rette behandlingen mot familien som helhet, både mødre og 

fedre med rusproblemer og barna deres.  
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Det kom fram tre ulike tilnærminger til behandlingen. De med lengst erfaring innenfor 

rusfeltet ønsket å stabilisere foreldrene følelsesmessig og starte med tradisjonell 

rusbehandling først. Terapeuter med kortere erfaring med ruspasienter la større vekt på å 

arbeide med foreldrerollen og ivaretaking av barnet.  Det kunne se ut som om disse ulike 

prioriteringene var uttrykk for at de nye ansatte hadde med seg nye idéer om å fokusere på 

barnet, mens de mer erfarne ønsket å ivareta tradisjonell rusbehandling av den voksne. Den 

tredje behandlingstilnærmingen var å fokusere på hverdagslivet på avdelingen og utnytte 

her-og-nå situasjoner terapeutisk. Denne tilnærmingen ble lagt størst vekt på i den 

fokusgruppen som bestod av en blanding av nye og erfarne miljøterapeuter. Ved å bruke 

her-og-nå situasjoner og dagliglivets rutiner på enheten, kan det se ut som de ansatte var på 

vei mot å integrere de to tilnærmingene. Gjennom denne arbeidsmåten fokuserte de på 

mors/foreldrenes egne følelser, russug og motivasjon for å være edrue, struktur hos de 

voksne samtidig som de også la vekt på samspill med barnet og ferdigheter i å forstå barnets 

kommunikasjon.  

Arbeidet opplevdes som emosjonelt krevende. Noen ansatte uttrykte at det var vanskelig for 

dem å holde seg følelsesmessig balanserte. Behandlerne var opptatte av viktigheten av å ta 

vare på seg selv og hverandre, mens miljøterapeutene ønsket mer samarbeid med 

behandlergruppa. Disse spenningene mellom de ansatte viser et behov for bedre integrering 

av de ulike tilnærmingene. Større samstemthet i fokus og tilnærming kan gi bedre støtte og 

forståelse mellom personalgruppene. 

  



50 
 

 

6.0. Generell diskusjon 

6.1.  Metodologiske og etiske vurderinger 

Forskningsspørsmålene avgjør hvilke metoder som egner seg til å innhente og analysere 

data. Vi ønsket å undersøke hvordan rusavhengige mødre og deres støttepersoner forstod 

sin livsverden, samt hvordan terapeutene forstod sin rolle og sine bidrag i behandlingen av 

familiene. Med utgangspunkt i disse målsetningene valgte vi et fenomenologisk perspektiv. 

Vi ville inkludere forståelsen av at intervjueren også selv påvirker intervjusituasjonen. Den 

intervjuede og intervjueren skaper resultatene sammen. Deretter fortolkes tekstene av 

forskeren. Det ble derfor valgt en kombinasjon av fenomenologisk og hermeneutisk 

(fortolkende) metode og en kvalitativ forskningstilnærming.  

Vurdering av kvalitet og troverdighet av kvalitativ forskning kan gjøres på ulike måter (se for 

eksempel Mays & Pope, 2000; Altheide & Johnson, 1994). Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) 

bør validering prege alle fasene av forskningsprosessen, for å sikre god kvalitet på studien. 

Validering betyr i denne sammenhengen å verifisere og dokumentere at metoden er egnet 

til sitt formål. Dette omfatter blant annet å vise at forskningsspørsmålene styrer de 

metodologiske valgene underveis i arbeidet og at alle fasene i forskningsprosessen beskrives 

så grundig som mulig, inklusive refleksjoner og valg underveis, slik at det er mulig for 

utenforstående å evaluere kvaliteten på arbeidet.  

Tong et al. (2007) har utformet en sjekkliste for vurdering av kvalitet på kvalitativ forskning 

bestående av 32 elementer, kalt COREQ (COnsolidated criteria for REporting  Qualitative 

research). Dette er en sammenstilling og sammenligning av 22 tidligere sjekklister for 

vurdering av kvaliteten på kvalitative studier. Hovedtrekkene i COREQ er at a) en bør 

rapportere hvordan en er kommet fram til det utvalget av respondenter som er med i en 

undersøkelse, b) hvilken kontekst undersøkelsen fant sted i, hvilke metoder som er valgt for 

å innhente data, c) om deltakerne har «godkjent» funnene, d) metode for nedtegning av 

dataene, e) beskrivelse av avvikende tema og f) at en har inkludert sitater som støtter opp 

under funnene. Hvordan disse hovedtrekkene fra COREQ er ivaretatt er forsøkt beskrevet i 

metodekapittelet.   

Malterud (2011) har foreslått å dele vurdering av forskningskvalitet i kvalitativ forskning i 

intern og ekstern validitet. Denne inndelingen benyttes i det følgende.  

6.1.1. Intern validitet 

For å undersøke intern validitet, det vil si i hvilken grad resultatene er gyldige for det 

utvalget og det fenomenet som blir undersøkt, må vi spørre om de verktøyene og metodene 

som er brukt er relevante for det fenomenet vi ønsker å undersøke.  Har vi virkelig undersøkt 

det vi skulle undersøke? I dette doktorgradsarbeidet er det gjennomført 29 intervjuer med 

til sammen 33 respondenter. De intervjuede mødrene utgjorde alle pasientene som fylte 

inklusjonskriteriene ved den valgte institusjonen i den angitte tidsperioden. I og med at 

dette er en gruppe mødre som det er vanskelig å nå for forskere, var det en styrke at alle sa 
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ja til å delta. For å få en god forståelse av hvilken sosial støtte mødrene hadde, ble deres 

nærmeste støtteperson intervjuet, i tillegg til mødrene selv. Vi anser det som en styrke at 

dette var personer som var utpekt av mødrene. Kun en mor sa nei til at vi kunne kontakte 

hennes støtteperson. Det var en styrke at alle som ble invitert til intervju sa ja til å delta. 

Forståelsen av mødrenes sosiale støtte, kunne vært ytterligere styrket ved å intervjue flere 

personer i nettverket. Imidlertid var det for noen av mødrene vanskelig å identifisere 

støttepersoner som de trodde kunne støtte dem etter behandlingsoppholdet. Å finne flere 

kunne derfor blitt en utfordring. Den største svakheten ved valg av utvalg ansees å være i 

delstudie tre. Det hadde vært mulig å intervjue ansatte ved tilsvarende avdelinger også ved 

andre norske institusjoner. Dette kunne gitt en bredere innsikt i behandlingsutfordringene i 

denne type avdelinger. En annen utvidelse, som også kunne ha styrket studien, ville ha vært 

å gjennomføre flere intervju med hver fokusgruppe. Delstudie tre ansees ut fra dette som 

den metodologisk sett svakeste av de tre delstudiene. 

Malterud, Siersma og Guassora (2015) har introdusert begrepet informasjonsstyrke 

(information power) for å vurdere intern validitet av kvalitativ forskning. Informasjonsstyrke 

operasjonaliseres som mål, spesifisitet, teori, dialog og analyse. I det følgende vurderes våre 

tre delstudier, med vekt på første delstudie, ut fra disse kategoriene. 

Målet med første delstudie var å undersøke rusavhengige småbarnsmødres forståelse av 

morsrollen og mødrenes utfordringer for å forebygge at barna deres skulle ha tilsvarende 

oppveksterfaringer som de selv hadde opplevd. Det finnes lite forskning om rusavhengige 

småbarnsmødre som selv har vokst opp i familier med rusmisbruk. Den første delstudien 

anses som en eksplorerende studie hvor målsetningen var forholdsvis vid. Studier med vide 

mål krever ifølge Malterud et al. større utvalg. Det kan derfor ansees som en svakhet ved 

foreliggende studie at den kun omfatter 9 respondenter, alle rekruttert fra en og samme 

institusjon. Mødre innlagt ved rusinstitusjon et annet sted i landet kunne bidratt med nye 

forståelser utover de som ble funnet. Dette lot seg imidlertid ikke gjennomføre av 

ressursmessige hensyn. Når det gjelder delstudie tre drøftet de ansatte sine erfaringer ut fra 

hele pasientgruppen, enten mødrene hadde vokst opp i familier med rusproblemer, eller 

ikke. Det er en styrke at det var de ansatte ved den samme enheten som uttalte seg, siden 

de forholdt seg til den samme settingen som mødrene hadde vært i. Det kan derimot ansees 

som en svakhet at deres uttalelser dreide seg om en større gruppe mødre, ikke bare de som 

hadde vokst opp med rusproblemer hos egne omsorgsgivere. 

Neste punkt i Malterud et al.’s informasjonsstyrke dreier seg om spesifisitet, dvs. i hvor stor 

grad intervjusubjektene har spesifikke erfaringer, kunnskap eller egenskaper som er egnet til 

å belyse forskningsspørsmålene. Å være rusavhengig og mor er forbundet med stigma og 

skam, noe som gjør det vanskelig å rekruttere disse mødrene til forskningsstudier. Det finnes 

kun et fåtall rusinstitusjoner med familieenheter i Norge, og disse ligger geografisk langt fra 

hverandre. Selv ved den valgte institusjonen, som er en av de største i landet, tok det 18 

måneder å rekruttere de 9 inkluderte mødrene. Imidlertid ansees de deltakende kvinnene å 
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representere målgruppen svært nøyaktig. Kun rusavhengige småbarnsmødre som hadde 

vokst opp med rusproblemer hos omsorgsgivere ble inkludert, og spesifisiteten anses derfor 

å være ivaretatt. Mødrene hadde dessuten varierte erfaringer og beskrivelser, noe som 

tilsier at det kan være tilstrekkelig med så få respondenter. Det samme gjelder for delstudie 

to, hvor alle støttepersonene mødrene henviste til deltok. I delstudie tre manglet det kun to 

ansatte (en uteble og en var sykmeldt). Erfaringene til terapeutene dreide seg ikke bare om 

den samme pasientgruppa som er fokus for studien, men også andre rusavhengige mødre. 

Studien kunne blitt styrket ved gjennomføring av repeterte fokusgruppeintervjuer ved at de 

ansatte hadde fått tid og rom til å diskutere flere perspektiver på forskningsspørsmålet, og at 

alle deltakerne hadde fått større mulighet til å gå dypere inn i diskusjonen på flere av 

temaområdene.  

Tredje punkt i informasjonsstyrke dreier seg om bruk av etablert teori. En studie som 

mangler et solid teoretisk grunnlag, krever ifølge Malterud et al. (2015) flere respondenter. 

Dette er en utfordring i foreliggende studie hvor teori fra mange ulike fagområder og 

disipliner kombineres. Det har ikke vært mulig å identifisere spesifikke teorier som hele 

studien kunne bygges på. Det ble derfor valgt en induktiv metode for alle delstudiene. Det vil 

si at man trekker slutninger fra individuelle erfaringer og generaliserer til en større gruppe. 

Ved en induktiv metode tar en utgangspunkt i dataene, ikke i en overordnet teori. 

Foreliggende studie anses å ha et middels nivå av teoretisk grunnlag, og 9 intervjusubjekter 

ansees å være et middels antall for kvalitative studier. Også når det gjelder dette punktet av 

informasjonsstyrke er det en svakhet ved delstudie tre at det kun var inkludert ansatte fra en 

behandlingsinstitusjon og gjennomført tre fokusgruppeintervjuer. 

Kvalitet på dialogen er fjerde punkt av informasjonsstyrke. Dette avhenger av et tillitsforhold 

mellom intervjuer og intervjusubjekt, hvor godt intervjusubjektet klarer å ordlegge seg og 

intervjuerens ferdigheter som samtalepartner. Det ble lagt stor vekt på å bygge en god 

relasjon med hver mor (det samme gjaldt for støttepersonene og terapeutene i 

fokusgruppeintervjuer). I første delstudie ble intervjuer «anbefalt» fra mødrenes behandler, 

som de over lengre tid hadde opparbeidet en behandlingsrelasjon til. Deretter fikk de møte 

intervjuer for informasjon og samtykke. Dette ga dem sjansen til å danne seg et inntrykk, og 

forhåpentligvis etablere en trygghet før første intervju fant sted. Det ble lagt vekt på å vise 

respekt og imøtekommenhet. Intervjuene foregikk i trygge omgivelser på institusjonen (eller 

ved hjemmebesøk for støttepersonene).  

Intervjuene startet med tema knyttet til hverdagslivet med barna på institusjonen. Dette 

antas å være mindre truende. Etter hvert som kontakten var etablert dreide samtalen seg 

om mødrenes barndomserfaringer.  Mange fortalte om svært vanskelige opplevelser som 

gjorde dem følelsesmessig berørt. Enkelte episoder hadde de ikke fortalt om tidligere. Det 

ble lagt vekt på at de også skulle prøve å huske situasjoner med god omsorg, fra egne 

foreldre eller andre voksne.  
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Det må bemerkes at de første intervjuene ikke var like utdypende som senere intervjuer. 

Fokus på fremdrift og å være skånsom mot respondentene var mer fremtredende i starten. 

Etter første gangs intervju med de fire første respondentene, ble intervjuene transkribert og 

en foreløpig analyse startet. Drøftinger med medforfatterne munnet ut i at tema ble fulgt 

mer opp i videre intervju. Ved å intervjue mødrene flere ganger, var det mulig å gå tilbake og 

utdype temaer som var tatt opp i tidligere intervju. Dialogen med intervjusubjektene ble 

overveiende vurdert å være av god kvalitet. 

Det siste elementet for vurdering av intern validitet er analysestrategien (Malterud et al., 

2015 ). I valg av analysestrategi ble det benyttet en metode som er grundig beskrevet steg 

for steg, og som det vil være mulig for en novise å følge nøyaktig, slik at en systematisk 

analyse er sikret. I tillegg var det nødvendig å ta i bruk en tversnittsanalyse, for å vurdere 

data fra 9 ulike respondenter og 18 intervjuer. En tverrsnittsanalyse, dvs. en undersøkelse av 

en hel gruppe på et bestemt tidspunkt, krever flere respondenter enn en case-studie, som 

går i dybden på erfaringene til ett intervjusubjekt. Malteruds analysemetode systematisk 

tekstkondensering er grundig beskrevet, godt utprøvd under norske forhold og basert på den 

anerkjente Grounded theory (Giorgi, 2012).  

I andre delstudie var målet å undersøke sosial støtte tilgjengelig for de rusavhengige 

småbarnsmødrene. Målsetningen var å vurdere om, og eventuelt hvordan, støttepersonene 

bidrar til at familiene opplever tilstrekkelig sosial støtte. Her er målet mer spesifikt enn i 

første delstudie, men fremdeles ganske åpent. Spesifisiteten er god ved at mødrene selv 

pekte på hvem de får støtte av, og også selv beskrev den sosiale støtten de opplevde. 

Dernest er samme tematikk undersøkt fra støttepersonenes perspektiv. Det var vanskelig å 

finne spesifikk teori om rusavhengige småbarnsmødres sosiale støtte. Vi måtte trekke inn 

teori og begrep fra ulike fagområder og disipliner. Dialogen med støttepersonene vurderes 

som god, sannsynligvis fordi intervjuer var anbefalt av mødrene. Alle støttepersonene 

fremstod som velvillige og interesserte i å bidra. I valg av analysestrategi ble det også her 

lagt vekt på å benytte en metode som er grundig beskrevet, og som det var mulig å følge 

nøyaktig, slik at systematisk analyse var sikret. I tillegg var det nødvendig å ta i bruk en 

tversnittsanalyse, siden det var behov for å vurdere data fra et stort antall respondenter (18 

ulike respondenter, 9 mødre og 9 støttepersoner, i totalt 26 intervjuer).  

Tredje delstudie hadde som mål å frembringe beskrivelser fra terapeuter ved familieenheten 

om arbeid med å forebygge generasjonsoverføring av rusproblemer. Utvalget bestod av 15 

ansatte med ulik fagbakgrunn og ansvarsområder. Det var ønskelig å utforske perspektivene 

til de ansatte ved samme behandlingsenhet hvor mødrene hadde vært innlagte. Utvalget var 

derfor spesifikt for målsetningen med delstudien. Totalt deltok en stor andel av mulige 

respondenter, 15 av 17 ansatte ved familieenheten.  

Også i tredje delstudie ble det valgt en induktiv metode med et åpent og eksplorerende 

perspektiv. Det var heller ikke her mulig å velge en spesifikk teori å bygge studien på, men 

nødvendig å inkludere teori fra ulike fagområder og disipliner. Dialogen i 
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fokusgruppeintervjuene bar preg av at dette var gruppesamtaler, hvor det i stor grad var 

respondentene som snakket og som responderte på hverandres synspunkter. Behandlerne 

ble intervjuet i et separat fokusgruppeintervju da de var i klart mindretall, og det ble vurdert 

som sannsynlig at både de og miljøterapeutene ville snakke friere når de var omgitt av sine 

nærmeste kolleger på samme nivå i organisasjonen. De fleste deltakerne hadde arbeidet tett 

sammen i mange år og kjente hverandre godt. Dialogen fløt naturlig, med stort engasjement 

fra deltakerne. Dersom noen i utgangspunktet var tilbakeholdende i samtalene, ble de spurt 

direkte, noe som førte til at alle bidro. At gruppesamtalene tok ulike retninger med hensyn 

til tematikk, kan tas som et tegn på at respondentene kom fram med det de syntes var viktig, 

og at dialogen var sterk.  

I tredje delstudie ble det valgt en annen analysestrategi, nemlig tematisk analyse (Thematic 

analysis, TA), slik den er beskrevet hos Braun og Clarke (2006). Også denne analysemetoden 

er basert på Grounded Theory (Giorgi, 2012). Tematisk analyse inneholder, på samme måte 

som systematisk tekstkondensering, en steg-for-steg beskrivelse. Den detaljerte beskrivelsen 

av de seks stegene i TA gjør det mulig å gjennomføre analysen på en systematisk og grundig 

måte. Analysen la vekt på samtalen mellom deltakerne og hvordan de responderte på 

hverandre. Også i delstudie tre ble det brukt en induktiv metode, som er en av mulighetene i 

tematisk analyse. Andre kvalitative tilnærminger innen Grounded theory ( Giorgi, 2012) og 

Interpretative phenomenological analysis (IPA) (Smith & Osborn, 2003) kan være sterkere 

bundet til teori. I analysen av delstudie tre ble det lagt vekt på å gå fram og tilbake mellom 

detaljer og helheten og kontinuerlig revurdere de etablerte temaene. 

6.1.2. Ekstern validitet. 

Ekstern validitet handler om i hvor stor grad de presenterte funnene er relevante og kan 

overføres til andre settinger (Malterud, 2001).  Kvalitativ forskning gir ikke absolutte 

sannheter med stor generaliserbarhet, men legger mer vekt på å peke på hvilke fenomener 

resultatene gir utvidet forståelse av (Malterud, 2011).  

 I første omgang handler vår undersøkelse om de rusavhengige småbarnsmødrene som ble 

intervjuet og deres sosiale støtte. Imidlertid er det sannsynlig at disse mødrenes opplevelser 

og beskrivelser også er relevante for andre rusavhengige småbarnsmødre, både i Norge og i 

andre land, i særlig grad for de som har vokst opp med rusproblemer hos omsorgsgivere. 

Mødrenes opplevelse av utenforskap var for eksempel markant og gjennomgående. 

Funnene forteller noe om hvordan det kan oppleves å rehabiliteres fra rusavhengighet når 

en har vokst opp med rusproblemer i egen familie. Deler av beskrivelsene kan derfor ha 

relevans også, selv om en ikke har barn, om en har vokst opp i familier med denne type 

utfordringer.  

Sammenhengen mellom det å være rusavhengig, vokse opp i en familie med rusproblemer 

og utfordringer knyttet til sosialt nettverk, vil sannsynligvis være gyldig også for 

rusavhengige uten barn. Også for disse vil støttepersonene kunne stamme fra samme familie 
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som den rusavhengige, og de kan ha tilsvarende utfordringer knyttet til vold eller tap av 

nærstående, ufullstendig utdanning/arbeidserfaring og vanskelige økonomiske levekår.  

Terapeutenes beskrivelser av sine roller og sitt bidrag kan ha relevans for tilsvarende 

behandling ved andre rusinstitusjoner. I land som ikke har lik offentlig finansiering av helse-

/sosialsektoren, vil våre funn kanskje ha mindre relevans, ut fra at tilbudet om offentlig 

finansiert innleggelse og døgnbehandling, som vi har i de nordiske landene, ikke vil foreligge. 

Ved poliklinisk behandling, kan terapeutenes rolle være annerledes og våre funn ha mindre 

relevans. Blant annet vil det være vanskeligere å bruke her-og-nå situasjoner i hverdagslivet 

terapeutisk på den måten en kan ved døgnbehandling. 

Beskrivelser fra foreliggende studie kan ha relevans for andre marginaliserte grupper i 

samfunnet. Enslige småbarnsforeldre med lite sosialt nettverk eller manglende utdanning, 

kan stå overfor noen av de samme utfordringene med å bygge nye sosiale nettverk.  Andre 

med vanskelige barndomserfaringer knyttet til dysfunksjonelle foreldre, kan oppleve 

tilsvarende vanskeligheter med foreldrerollen som de rusavhengige står overfor, 

eksempelvis ved at de har bedre forståelse for hva de vil unngå som foreldre enn se for seg 

hvilke positive strategier de skal velge.  

6.1.3. Refleksivitet 

Forskning vil alltid være influert av forskerens personlige og profesjonelle erfaringer og 

kunnskaper, verdier og holdninger. Dette vil innvirke på valg av forskningsspørsmål og 

metode, på innhenting av data, gjennomføring av analyse og rapportering av resultater. 

Forskeren bør derfor reflektere over hvordan egne preferanser virker inn på 

forskningsprosessen (Stige, Malterud & Midtgarden, 2009;  Finlay, 2002).  

Lang yrkeserfaring med mødre og barn kan ses som en fordel i forskerrollen, men kan også 

være en begrensning ved å skape en forutinntatt forståelse. Forskningsspørsmålene kan bli 

preget av de utfordringene forskeren kjenner til fra tidligere yrkespraksis, i stedet for de 

utfordringene respondentene er mest opptatte av.  Det er også en mulighet for at tidligere 

erfaring som terapeut kan påvirke intervjuene i retning av terapeutiske samtaler heller enn 

forskningsintervju. Erfaring som mor, kan gi innsikt og forståelse for mødrenes livssituasjon, 

men også bidra til at forskerens egne erfaringer farger forståelsen av det mødrene forteller. 

For eksempel var de første intervjuene preget av forskerens behov for å være skånsom 

overfor mødrene. Det ble vanskelig å holde tilstrekkelig fast ved emner som var smertefulle 

og å grave dypere i det vanskelige. For å gjøre gode vurderinger som forsker er det 

nødvendig med en viss distanse. Som erfaren kliniker var det utfordrende å ta 

metaperspektiv og ha nok distanse til temaene som ble drøftet i intervjuene. Det var viktig å 

formidle genuin interesse og empati med intervjusubjektene, men dette kan også 

representere begrensinger med tanke på å være en utenforstående med et åpent blikk.  

Det er ofte vanskelig, både etisk og praktisk å få tilgang på sensitive persondata. Det kan 

være en belastning for forskeren å bli involvert i vanskelige livshistorier. I en 
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intervjusituasjon er det krevende å forholde seg som nøytral utenforstående når historiene 

vekker følelser både hos intervjusubjektet og intervjuer. I en periode var det krevende å 

kjenne på motløshet vedrørende mødrenes situasjon. Å få kjennskap til svært vanskelige 

livsvilkår kan gi behov for en «debrifing» med gode kolleger etterpå. Egne følelsesmessige 

reaksjoner fra intervjuene ble derfor diskutert med medforfattere i 

datainnsamlingsperioden.  

Forskningsgruppen involvert i studien bestod av personer med ulik kompetanse (to 

doktorgradsstipendiater med sykepleierbakgrunn, en medisiner, en psykologspesialist og en 

sosiolog), alle med både praktisk/klinisk og akademisk erfaring. Forskningsmetodisk hadde 

gruppen erfaring fra både kvantitative og kvalitative metoder. Den tverrfaglige 

sammensetningen kan ha motvirket ensidige perspektiv og at personlige eller faglige 

preferanser forstyrret for et åpent blikk. At doktorgradsstudenten selv gjennomførte alle 

intervjuer og transkribering av disse sikret en enhetlig tilnærming til disse prosedyrene, og at 

påvirkningen (forskeren som instrument) var den samme gjennom hele forskningsprosessen. 

Det var en metodisk styrke at alle de transkriberte tekstene ble lest og grundig diskutert av 

minst to av forskerne involvert i de ulike publikasjonene. 

6.1.4. Etiske vurderinger 

Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) bør det gjøres etiske vurderinger gjennom hele 

forskningsprosessen, særlig med vekt på informert samtykke, konfidensialitet, konsekvenser 

og forskerens rolle. I forskningsintervjuer vil det alltid være en maktubalanse mellom den 

som intervjuer og den/de som blir intervjuet. Intervjueren styrer samtalen og har kontroll 

over situasjonen i større grad enn den intervjuede (Brinkmann & Kvale, 2005). Derfor vil det 

være viktig at intervjusubjektene har mest mulig informasjon om hva de er med på, hensikt 

med forskningsstudien og hva som er deres rolle. De må også være informert om muligheten 

til å trekke seg fra studien. Alle våre respondenter fikk muntlig og skriftlig informasjon om 

forskningsstudien på forhånd. For å gjøre maktubalansen så liten som mulig, ble 

intervjusubjektene intervjuet i omgivelser der de var kjente og hadde tilhørighet.  

Dataene ble behandlet med varsomhet. Lydfilene og de transkriberte tekstene ble oppbevart 

i låst skap og vil senere bli makulerte. I de tilfellene der enkeltrespondenter er nevnt i 

artiklene, har de fått pseudonym. Mødre og støttepersoner er kun identifisert i 

aldersgrupper og mødrene er sortert til enten gruppen med ett barn eller gruppen med flere 

barn. Miljøterapeuter og behandlere er kun omtalt som grupper, ikke med spesifikk 

yrkesbakgrunn. Det er formidlet at mødrene og terapeutene ble hentet fra den samme 

institusjonen i Norge, men ikke hvilken institusjon dette var. 

Å forske på mennesker i sårbare livssituasjoner krever etisk varsomhet. Derfor vurderte 

behandlerne når mødrene var klare til å delta i forskningsintervjuene, og de var i beredskap 

etterpå. At det ikke ble bruk for ekstra terapitimer, kan bety at mødrene opplevde seg godt 

ivaretatt underveis i intervjuene. 
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Det kan være krevende å balansere mellom å undersøke (forskerrollen)og å hjelpe 

(terapeutrollen). Forskeren skal være den utenforstående, «nøytrale». Erfaringer fra 

terapeutrollen gjør imidlertid at intervjuer har kompetanse i å snakke med mennesker om 

vanskelige tema. Det er vesentlig at forskeren tilstreber at intervjusubjektene kjenner 

trygghet i situasjonen og ikke blir presset til å si mer enn de ønsker.  

 

6.2. Diskusjon av funn 

6.2.1. Summarisk oversikt over hovedfunn: 

 

 Mødrene var marginaliserte , men drømte om et «vanlig» liv. Marginalisering 

utgjorde en utfordring for rehabilitering av mødrene. 

 Mødrene hadde traumatiske erfaringer fra oppveksten og/eller livet som 

rusavhengig. Dette preget deres fungering, og selv om de og barna var trygge på 

institusjonen representerte traumene en utfordring for deres framtidige liv og 

fungering som familie etter behandlingsavslutning. 

 For noen mødre hadde rusbruken vært en helt selvfølgelig og naturlig del av 

voksenlivet. 

 Relasjonene til støttepersonene var nære og hadde vart over mange år. 

 Relasjonene hadde ulike grader av gjensidighet. 

 Støttepersonene stod overfor mange av de samme utfordringene som mødrene med 

hensyn til egne erfaringer med rusmisbruk og/eller psykisk lidelse, mange 

nærstående med rusproblemer, tynt sosialt nettverk, manglende utdanning og lite 

økonomiske ressurser. 

 Terapeutene opplevde det som krevende å skulle favne både rusbehandling og 

trening i foreldrerollen på en gang, og endte ofte med å prioritere det ene foran det 

andre. 

 Terapeutene var opptatte av å utnytte her-og-nå situasjoner i hverdagen på 

døgnenheten terapeutisk. 

 Den komplekse behandlingen medførte at terapeutene uttrykte behov for støtte til 

egen følelsesregulering og nærmere samarbeid mellom personalgrupper. 

 

6.2.2. Et liv preget av utenforskap  

De rusavhengige mødrene som deltok i denne forskningsstudien hadde vokst opp med 

rusproblemer hos egne omsorgsgivere. Mange av mødrene opplevde å ha levd hele livet 

utenfor det vanlige fellesskapet. På grunn av foreldrenes rusmisbruk hadde de kjent at de 

var annerledes enn andre familier og følt at de egentlig ikke hørte til i samfunnet.  En av 

mødrene fortalte hvordan hun hadde beskrevet dette som 12 åring: 
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«En globus, alle menneskene i hele verden gikk rundt i alle regnbuens farger. Jeg hang helt 

på kanten med bare ett bein på jordkloden, og jeg var helt grå.» 

Mødrene hadde distansert seg fra venner og familie som fortsatt var en del av rusmiljøet. 

Det gjorde at mødrene stod alene igjen med ansvaret for barnet. Dette er i tråd med Byqvist 

(2011) og Dawe et al. (2008) som hevdet at kvinnelige rusmisbrukere ofte er sosialt isolerte. 

Sosial isolasjon kan imidlertid bli en dobbel utfordring for mødre som har vokst opp med 

rusmisbrukende foreldre og som i tillegg til å distansere seg fra venner og eventuell 

rusmisbrukende partner, også må distansere seg fra personer i sin opphavsfamilie. De kan 

både bli alene om omsorgen for barnet og være isolerte fra egen familie. Under 

institusjonsoppholdet kan mødrene kjenne seg mindre isolerte fordi de har samvær med 

andre pasienter og ansatte. Utfordringen kan være sterkest når kvinnene skal bygge et hjem 

for seg og barnet utenfor behandlingsinstitusjonen. Tiden etter institusjonsopphold kan 

være en kritisk fase for alle rusavhengige (Dahle & Iversen, 2011; Ilgen et al., 2008), men å 

forlate et trygt og forutsigbart institusjonsmiljø for å etablere en tilværelse på egen hånd i 

samfunnet vil trolig være ekstra utfordrende for de av mødrene som aldri har levd et 

ordinært familieliv.  

Følelsen av utenforskap, som opprinnelig kan ha vært knyttet til foreldrenes rusmisbruk, kan 

også forsterkes av utfordringer som mødrene har opplevd som barn og/eller hatt med seg 

allerede fra fosterlivet (for eksempel kognitive utviklingsvansker) i de tilfellene deres egne 

mødre ruste seg under graviditeten (Lewis et al., 2012;  Nygaard, Slinning, Moe & Walhovd, 

2015;  Nygaard, Slinning, Moe & Walhovd, 2016;  Walhovd, Watts, Amlien & Woodward, 

2012). Slike belastninger kan ha forsterket deres opplevelse av å være annerledes enn sine 

jevnaldrende.   

Mødrene hadde opplevd at omsorgspersoner sviktet dem eller døde. Noen hadde vært i 

flere fosterhjem. Dette inkluderte også fosterhjem der de opplevde at de ikke fikk delta i 

familiens aktiviteter sammen med de biologiske barna. Noen mødre fortalte om en oppvekst 

preget av at de ikke hadde tilgang på klær, leker og utstyr som var vanlig blant andre barn. 

Mødrenes oppvekst var også preget av at de hadde tatt ansvar for oppgaver som vanligvis 

hører til foreldrerollen, f.eks. overfor mindre søsken. I tillegg beskrev de mangel på faste 

rutiner hjemme fordi foreldre var utilgjengelige grunnet beruselse. Disse funnene er i 

samsvar med Haugland (2006) sine beskrivelser av parentifisering, dvs. at barnet overtar 

deler av foreldrerollen, og får mindre mulighet til å være barn, når foreldrene har sviktende 

foreldrefunksjoner. Våre funn er også i overensstemmelse med tidligere studier, for 

eksempel Young et al. (2007) og Keller et al. (2008), som finner sammenheng mellom 

foreldres rusproblemer, sviktende foreldrefungering og omsorgssvikt. 

Vi fant en forskjell i beskrivelsene fra mødrene som hadde levd hele oppveksten med 

rusproblemer i egen familie og de som hadde opplevd en del av oppvekstårene uten 

forstyrrende rusbruk hos foreldre. Den sistnevnte gruppen mente i større grad at de hadde 

grunnlag for å skape en god tilværelse for barna sine etter behandling. Dette gjaldt blant 
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annet mødre som hadde vokst opp i familier der det fantes en rusfri forelder som ivaretok 

barna, sørget for faste rutiner og opprettholdt familieritualer. Dette er i tråd med Haugland 

(2003; 2005) sine beskrivelser av livet i familier med en alkoholavhengig far, der det er 

avgjørende for barna at den edru forelderen klarer å ivareta rutiner og ritualer i familien. Det 

kan se ut som det har betydning for mødrene om de har levd mesteparten eller bare deler av 

oppveksten i familier med rusmisbrukende foreldre. 

Å starte med å ruse seg kan henge sammen med ønsker om å flykte fra vonde følelser, eller 

alternativt være en mer lekbetont søken etter spenning i tilværelsen (Crawford, Pentz, Chou, 

Li & Dwyer, 2003). Dette er i tråd med beskrivelsene fra mødrene i vår studie. Flere av 

mødrene fortalte imidlertid også at de så på det å begynne med rusmidler som noe 

selvfølgelig og en naturlig del av å bli voksen. En av kvinnene bemerket at hun hadde sett 

fram til og gledet seg til å bli gammel nok til å begynne med rusmidler. Hun hadde lest alt av 

brosjyrer om narkotika, i den hensikt å lære det hun trengte å vite når hun skulle begynne 

selv. Noen mødre assosierte rusmidler med hyggelig samvær blant voksne. De forbandt 

rusbruk med voksenrollen og så fram til å bli gamle nok til å ruse seg. Rusmidler var like 

naturlig for dem som, for eksempel, å begynne å bruke brystholder, noe de startet med 

omtrent i samme alder (13-14 årene). Dette er beskrivelser vi ikke har funnet i tidligere 

forskning med rusavhengige. At mødrene tidlig oppfattet rusbruk som en naturlig del av 

livet, og en del av det å bli voksen, kan ha bidratt til en marginalisert tilværelse og ytterligere 

bekreftet mødrenes opplevelse av å være annerledes og å ikke høre til i samfunnet forøvrig. 

Lindgaard (2013) gjennomførte en studie av voksne som hadde vokst opp i familier der en 

eller begge omsorgsgivere hadde hatt alkoholproblemer. I dette utvalget fant hun økt risiko 

for å utvikle en rekke psykososiale problemer, som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, 

selvmord, lav selvfølelse, avhengighet av andre og problemer med intimitet. Slike problemer 

vil kunne forsterke opplevelsen av å være annerledes. I en retrospektiv norsk kvalitativ 

studie viser Werner og Malterud (2016) at voksne fra familier der foreldrene hadde 

alkoholproblemer i deres oppvekst, jobber hardt med å virke normale utad. I oppveksten 

prøver barna å kompensere for de foreldreoppgavene foreldrene ikke fyller og å skjule 

rusmisbruket for utenverdenen. De ønsker å fremtre som andre familier, på samme måte 

som mødrene i vår studie drømte om å være «vanlige». 

Dersom mødrene skal kunne oppleve at de som familie kan bli «vanlige», kan det hjelpe å se 

på det å være «på sida av samfunnet» som en sosial konstruksjon. Utenforskapet kan tas for 

gitt og oppleves som uunngåelig, både for de rusavhengige kvinnene, for barna deres og for 

resten av samfunnet. «Det er bare slik det er». Om vi bruker en sosialkonstruksjonistisk 

innfallsvinkel (Hacking, 1999) kan det være mulig å endre på denne forståelsen. Problemet 

kan angripes enten ved å endre samfunnets syn på familier med rusavhengige mødre, 

og/eller ved å endre familiemedlemmenes syn på seg selv. Begge framgangsmåter 

innebærer en bevisstgjøring av at utenforskapet kun er en sosial konstruksjon, «det kunne 

vært annerledes».  
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6.2.2. Traumatiske erfaringer 

Alle mødrene i vår studie beskrev traumatiske barndomserfaringer. De beskrev foreldre som 

var fysisk og/eller følelsesmessig utilgjengelige, foreldre som var voldelige, og/eller foreldre 

som ikke fulgte med på hvordan barna hadde det. Noen av mødrene hadde opplevd foreldre 

som prøvde å ta sitt eget liv, og for noen hadde omsorgspersoner dødd mens mødrene enda 

var barn. Mange hadde både vært vitne til og selv vært utsatt for vold. Dette er i samsvar 

med forskning som viser at barn som vokser opp med rusproblemer hos omsorgsgiverne er i 

risiko for å oppleve traumer i oppveksten (Dube et al., 2001;  Rossow, Felix, Keating & 

McCambridge, 2016).  En av mødrene fortalte at hun hadde levd med en voldelig far som slo 

mor, og at hun som 5-åring selv hadde bidratt til at far slo mor, fordi hun visste at når far var 

sint, ble det ikke fred i familien før volden var unnagjort. Andre fortalte om dramatiske 

hendelser i familien, blant annet knyttet til våpen. Det var også mødre som fortalte om 

seksuelle overgrep, blant annet fra omsorgsgivere. 

Disse funnene er i tråd med kunnskap om at rusavhengighet hos foreldre gir risiko for 

psykiske, fysiske og seksuelle overgrep og fysisk og følelsesmessig omsorgssvikt, vold og et 

oppvekstmiljø preget av høyt konfliktnivå (Dube et al., 2001; Lindgaard et al., 2011). Foreldre 

med rusproblemer har også vanskeligheter med å være sensitive, og å balansere kjærlighet 

og grenser (Siqveland & Moe, 2014; Siqveland, Haabrekke, Wentzel-Larsen & Moe, 2014). 

Bosquet Enlow, Englund og Egeland (2016) undersøkte overføring av ulike problemer 

mellom generasjoner og fant at mødre som hadde opplevd omsorgssvikt i egen oppvekst 

hadde en tendens til å få barn med psykiske helseproblemer. De antyder at det er 

omsorgssvikten, ikke rusavhengigheten i seg selv, som bidrar til overføring av problemer til 

neste generasjon. Pincham, Bryce, Kokorikou, Fonagy og Pasco Fearon (2016) har vist at det 

lar seg gjøre å bedre følelsesregulering hos ungdom i risiko. Bedring av følelsesregulering hos 

de unge mødrene i vår studie kan være en mulig terapeutisk tilnærming for å øke mødrenes 

evne til å være sensitive i samspill med egne barn. 

Siqveland, Smith og Moe (2012) fant at det er viktig å arbeide med rusavhengige mødres 

egne tilknytningserfaringer og hva slags forståelse de har av morsrollen, for å styrke mødres 

evne til å være sensitive overfor barna. Waters, Ruiz og Roisman (2015) fant signifikant 

sammenheng mellom trygg tilknytning i ung voksen alder og det å ha fått sensitiv omsorg fra 

mor i nyfødtperioden og fram til tenårene.  Det vil ut fra dette være sentralt å arbeide med 

tilknytningsstilen til rusavhengige mødre. Behrens, Haltigan og Gribneau Bahm (2016) har 

studert generasjonsmessig overføring av tilknytningsstil. De fant en direkte sammenheng 

mellom trygg tilknytning hos foreldrene og hos barna. Dette viser viktigheten av å arbeide 

med «mothering the mother» slik de ansatte ved familieenheten viste til. Slik følelsesmessig 

støtte overfor mødrene kan gi barna større mulighet for å utvikle en trygg tilknytningsstil. 

Dersom barna utvikler en trygg tilknytning, vil de ha mindre risiko for å utvikle 

rusavhengighet eller andre psykiske lidelser (Schindler & Bröning, 2015).  

6.2.3. Livet etter innleggelsen 
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Mødrene var stolte over å ha prioritert barnet foran rusmidlene gjennom å stoppe 

rusmisbruket og legge seg inn for rusbehandling. Imidlertid hadde flere ikke forstått at de var 

gravide før det var gått opp mot 5 måneder. Söderström (2012) intervjuet gravide 

rusavhengige innlagte sammen med familien ved en norsk rusinstitusjon.  Hun beskriver 

hvordan de rusavhengige kvinnene var preget av ambivalens i svangerskapet. De følte skyld 

for å ha misbrukt rusmidler. Samtidig ga graviditeten dem håp om et rusfritt liv sammen med 

barna sine. Dette er en ambivalens som også ble uttrykt hos mødrene i vår studie.  

Mødrene ønsket å gi barna følelse av tilhørighet og oppvekst i en strukturert 

familietilværelse med faste rutiner. De hadde planer for utdanning og arbeid og ønsket å 

forsørge barna sine selv. Samtidig manglet de fleste gode modeller for utøvelse av 

foreldreskap. Mødrene og barna vil sannsynligvis trenge tett oppfølging og støtte fra 

hjelpeapparatet i mange år etter innleggelsen for å nå disse målene. En tilnærming med bruk 

av hjemmebesøk med langtids oppfølging av samspill og mental helse hos mor og barn vil 

sannsynligvis kunne være nyttig for andre generasjons rusavhengige mødre og barna deres. 

Dette er en tilnærming som ligner på «The NSPCC UK Minding the baby home-visiting 

programme» for unge mødre (Grayton, Burns, Pistrang & Pasco Fearon, 2017). 

6.2.4. Nære og langvarige relasjoner til støttepersonen 

Delstudie to viste at de rusavhengige mødrene hadde lite sosialt nettverk. Likevel klarte alle 

å peke på en støtteperson som de stolte på ville være til støtte for dem etter utskriving fra 

rusinstitusjonen. Relasjonene mellom mødrene og støttepersonene var langvarige, nære og 

til å stole på. Både mødrene og støttepersonene uttrykte at de ville opprettholde relasjonen 

i framtida og at den hadde vedvart på tross av vanskelige perioder i fortiden. Mødrenes 

støtteperson kan være et utgangspunkt for å bygge et større sosialt nettverk rundt familien. 

Barnard (2007) understreket at det vil være verdt innsatsen å støtte de støttepersonene som 

allerede finnes, både for den rusavhengiges og støttepersonens skyld, slik resultatene fra 

delstudie to også indikerer. En studie av Ness, Borg og Davidson (2014) viser at støttende 

relasjoner er av stor betydning for tilfriskning hos rusavhengige med psykiske lidelser i tillegg 

til rusavhengighet.  

6.2.5. Tre typer relasjoner 

Sosial støtte er relatert til behov for gjensidighet (Gouldner, 1960). Relasjonene mellom 

mødrene og støttepersonene hadde ulike grader av gjensidighet. Når barnets far levde 

sammen med mor og barn, var han oppgitt som støtteperson. Disse partner-relasjonene var 

relativt gjensidige. De øvrige relasjonene bar preg av å være komplementære, der 

støttepersonen ga mer støtte enn han/hun fikk tilbake. Nurullah (2012) gjennomførte en 

metastudie over forholdet mellom mottatt og gitt sosial støtte. Nurullah fant at sosial støtte 

ikke nødvendigvis er helsebringende, det er avhengig av situasjonen og type støtte. 

Gouldners (1960) norm om gjensidighet sier nettopp at en i det lange løp ikke bør tjene på 

andres gode gjerninger. En bør gjøre gjengjeld, ellers vil en kjenne seg avhengig eller få 

problemer med selvfølelsen. 
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Den sosiale støtten mor-barn dyadene fikk i vår studie, var hovedsakelig enveis, det vil si at 

mødrene ikke var i posisjon til å gjøre gjengjeld. Relasjonene hadde likevel vart over mange 

år og gjennom vanskelige perioder. Grunnen kan være at det var nære familiære bånd 

mellom mødrene og støttepersonene. Farmer og Moyers (2008) forklarer at relasjoner med 

ikke-gjensidig støtte er mulig å opprettholde når det er snakk om nære familiære bånd, for 

eksempel mellom besteforeldre og barnebarn. Når støttepersonen er et nært familiemedlem 

kan støttepersonen føle at hun får nok tilbake selv om relasjonen er ensidig, fordi hun 

opplever glede ved å være nær barn og barnebarn og å bidra til at disse får det bedre 

(Taylor, Coall, Marquis & Batten, 2016). Støttepersonene kan også ha forventninger til rollen 

som bestemor eller tante, som en som hjelper til, uavhengig av om hjelpen gjengjeldes eller 

ikke.  

6.2.6. Tynt og sårbart nettverk 

Med bakgrunn i at mødrene hadde vokst opp med rusproblemer i familien, var det forståelig 

at deres nærstående familiemedlemmer hadde opplevd tilsvarende vanskeligheter som 

mødrene fortalte om. Støttepersonene måtte distansere seg fra familiemedlemmer som 

fortsatt hadde rusproblemer. Mange hadde også tilsvarende opplevelse av utenforskap som 

mødrene. De hadde dårlig økonomi, mangel på utdanning, traumatiske erfaringer knyttet til 

vold og dødsfall blant nærstående, og en del hadde tidligere misbrukt rusmidler selv. Dette 

innebar at mødrenes nettverk var sårbart. Hjelpeapparatet kan med fordel støtte opp under 

relasjonen mellom mødrene og støttepersonene, blant annet ved å gi støttepersonen tilbud 

om hjelp for egen del. Copello et al. (2005) viser at å gi støtte til pårørende kan være 

virksomt innenfor rusbehandling. Arbeidet med å styrke mødrenes sosiale nettverk kan 

starte allerede mens mødrene er i behandling. Muller, Skurtveit og Clausen (2017) fant at for 

å styrke livskvaliteten hos rusavhengige, var det særlig viktig å utvikle deres sosiale nettverk i 

løpet av rusbehandlingen. Samtidig som mødrene trengte å bygge nye sosiale nettverk, 

uttrykte noen at de hadde problemer med tillit til andre. Noen fortalte om vansker med å 

håndtere konflikter, og at de heller holdt seg unna for å unngå slike situasjoner. Mødrenes 

relasjonelle utfordringer gir ytterligere grunner for å styrke og bygge nye sosiale nettverk 

med utgangspunkt i relasjonene til støttepersonene. 

6.2.7. Ulike behandlingstilnærminger 

Det syntes å være krevende for de ansatte å samtidig jobbe mot rusfrihet hos foreldrene og 

å dyktiggjøre dem i foreldrerollen. Fokusgruppediskusjonene tydet på at de fleste 

terapeutene endte med å ta utgangspunkt i enten rusbehandlingen eller veiledning og 

trening for bedre ivaretaking av barnet. Dette til tross for at de uttrykte at behandlingen 

hadde som mål å favne begge deler.  Denne motsetningen er kanskje et resultat av nye 

prioriteringer i  møte med tradisjonell rusbehandling. Praksis har tidligere vært å stabilisere 

mor emosjonelt før fokus i behandlingen rettes mot mors samspill med barnet. Antakelsen 

har vært at mødrene ikke vil kunne konsentrere seg om barnet, så lenge de har russug og 

vanskelige minner som forstyrrer dem. Noen ansatte mente at å fokusere på morsrollen og 

samspillstrening for tidlig bare vil føre til nye erfaringer av mislykkethet for mødrene. Andre 
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mente samspillstrening måtte settes i gang umiddelbart for å gi best mulige betingelser for 

barnet og mor-barn relasjonen. Oppmerksomhet mot barnet antas å skyve mødrenes russug 

i bakgrunnen og øke mødrenes motivasjon for å bli rusfri for å kunne ta vare på barnet. Både 

behandlere og miljøterapeuter som vektla samspillstrening hadde arbeidet relativt kort tid 

ved familieenheten (ca 3 uker til 3 år). Ansatte som vektla rusbehandling for mor først hadde 

arbeidet ved enheten lengre (ca 10 år). De ulike prioriteringene blant de ansatte kan være 

uttrykk for ulik hastighet innad i personalet ved implementering av nye 

behandlingsprinsipper (Oreg, 2006). Det kan lett forstås som motstand at noen ansatte ikke 

implementerer nye strategier i samme tempo som andre medarbeidere. En slik forståelse 

kan gi grunn til spenninger mellom ansatte, slik vi ser i vår studie. Imidlertid har tidligere 

forskning (Oreg, 2006) vist at dette handler om at de som bruker lengre tid, nøler fordi de vil 

sikre at strategier som har fungert godt tidligere ikke skal forsvinne.  

En oversiktsartikkel av Neger og Prinz (2015) undersøkte kombinasjonen av behandling av 

rusavhengighet og veiledning i foreldrerollen. De 21 studiene som inngikk hadde 

gjennomgående gode resultater både når det gjaldt å redusere rusbruk og å bedre omsorgen 

for barna. Det ser altså ut som om det er mulig å lykkes med en slik dobbel målsetning som 

de hadde for behandlingen ved familieenheten i vår studie. Med bakgrunn i disse 

resuøtatene anbefaler Neger og Prinz å kombinere rusbehandling med trening i 

foreldreferdigheter og samspill med barnet. Imidlertid fant de at det ser ut som om 

foreldrene har best utbytte hvis behandlingen først konsentrerer seg om grunnleggende 

psykologiske mekanismer, som følelsesregulering, før fokus rettes mot trening av spesifikke 

foreldreferdigheter. De peker også på at noen rusavhengige foreldre er isolerte og anbefaler 

å involvere familiemedlemmer og signifikante andre i behandlingen, slik funnene fra vår 

studie også viste.  Neger og Prinz (2015) understreket for øvrig at det var viktig med et trygt, 

støttende og ikke-dømmende miljø. De peker imidlertid på at de inkluderte studiene er av 

varierende kvalitet, og at det trengs mer forskning, for eksempel med blandede 

forskningsmetoder, og flere oppfølgingsundersøkelser som følger familiene over lengre tid 

etter avsluttet døgnbehandling. 

Familiebehandling av rusavhengige og deres barn har fått økt oppmerksomhet de siste 30 

årene. Harvey, Schmied, Nicholls og Dahlen (2012) fant at å gi barn helsehjelp samme sted 

som mødre får LAR-behandling kunne både virke støttende for mødrene og bedre helsen til 

barna. Akram og Copello (2013) fant også oppmuntrende, om enn begrensede resultater, 

både for de rusavhengige og for familiemedlemmenes helse, der intervensjoner rettet seg 

mot hele familien.   

Glavin og Schaffer (2013) har gjort en sammenligningsstudie av helsestasjonstilbudet i Norge 

og «The Nurse Family Partnership Programme» i USA. Det sistnevnte er et tiltak der 

sykepleiere med spesialopplæring besøker førstegangsfødende mødre med høy risiko (for 

eksempel rusavhengige mødre) gjennom svangerskapet og til barnet er to år. Glavin og 

Schaffer mener det sistnevnte tiltaket kan være aktuelt for risikofamilier i Norge, som et 
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forsterket helsestasjonstilbud. Tilbudet ved familieenheten utgjør et mer omfattende tiltak, 

der mødrene er innlagte fra svangerskapet og til barnet er ett år. Et tilbud om tett oppfølging 

i hjemmet og gode rollemodeller for morsrollen vil sannsynligvis være et godt tilbud for 

familiene etter avsluttet behandlingsopphold. Per i dag finnes det ingen fast ordning med 

hjemmebesøk for rusavhengige småbarnsmødre i Norge. 

Euser, Alink, Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg og Van Ijzendoorn (2015) fant i en 

metaanalyse av forebyggingstiltak rettet mot omsorgssvikt at tiltakene reduserte, men ikke 

fullstendig klarte å forebygge omsorgssvikt. Dette gjaldt omsorgssvikt generelt, ikke bare 

knyttet til rusmisbruk. Imidlertid bekreftes funnene delvis av Hjerkinn, Lindbaek og Rosvold 

(2013) som fulgte rusavhengige mødre og barna deres fra svangerskapet ved hjelp av et 

forsterket helsestasjonstilbud. Barna som var blitt boende hos mødrene viste dårligere 

psykososial fungering i 6-13 års alder, enn de barna som hadde blitt plasserte i fosterhjem. 

Hjerkinn et al. (2013) viste til behov for mer forskning for å utforske utfordringene i 

foreldrestil hos mødrene og for økt kunnskap om hvordan hjelpeapparatet kan veilede 

rusavhengige mødre.  

Ved familieenheten, blir tiltakene for å forbedre omsorgen for barna satt inn før barnet viser 

tegn til eventuell skjevutvikling, på bakgrunn av vurdert risiko grunnet mors rusavhengighet. 

Perry og Conners-Burrow (2016) hevder at det er viktig å sette inn tiltak tidlig fordi negativt 

samspill mellom foreldre og barn påvirker barnets biologiske stress-system og derigjennom 

også barnets mentale helse. Ett av tiltakene som benyttes ved familieenheten er trening på 

evnen til å forstå barnets følelser og reaksjoner (foreldrenes mentaliseringsevne). 

Enkeltstudier tyder på at fokus på foreldres mentaliseringsevne kan gi bedret fungering for 

barna (Pajulo et al., 2010; Ordway, Sadler, Dixon & Slade, 2014).  

De ansatte ved familieenheten syntes det var vanskelig å favne hele familien, og endte som 

regel med å prioritere enten forelderen eller barnet. Barnets plass innenfor rusbehandling av 

foreldre er ganske nytt og gir rusbehandlingsinstitusjonene nye utfordringer. Whittaker et al. 

(2015) gjennomførte en fokusgruppe-undersøkelse med ansatte som arbeider med familier 

der foreldrene er rusavhengige. De fant at ansatte var usikre på sin foreldrestøttende rolle 

og var redde for å sitte med ansvaret for tiltak rettet mot familier som de beskrev som 

vanskelig å engasjere. De var også bekymret for usikker ressurstilgang og manglende støtte i 

egen organisasjon. Whittaker et al. fant en tilsvarende utrygghet på å favne både foreldrene 

og barna som det vi så i vår studie. Imidlertid var de ansatte intervjuet av Whittaker et al. 

tryggere på rusbehandlingen rettet mot foreldrene. I en norsk studie fant Selbekk og 

Sagvaag (2016) at familier med rusavhengige familiemedlemmer har store utfordringer (for 

eksempel konfliktfylte relasjoner mellom familiemedlemmer). På tross av at 

familiebehandling var den anbefalte og ønskede metoden, endte det som regel med at de 

profesjonelle rettet oppmerksomheten mot den enkelte rusavhengige pasient. Dette gir 

støtte til vårt funn om at det er vanskelig å forholde seg til både mor og barn på en gang. 

6.2.8. Å utnytte hverdagssituasjoner terapeutisk 
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Tredje delstudie viste at terapeutene vurderte døgnbehandling som en mulighet for å 

benytte her-og-nå situasjoner til å veilede mødrene i økt bevissthet om samspill med barnet, 

egne emosjoner og barnets følelser og reaksjoner. Her-og-nå situasjoner i hverdagen på 

avdelingen var også ifølge terapeutene egnet til å støtte foreldrene i å trene på 

impulskontroll og på å motstå «rus-sug». De ansatte utnyttet mulighetene døgninnleggelse 

ga til både å vise pasientene respekt, strukturere hverdagen og trene inn alminnelige 

hverdagslivsaktiviteter relatert til barnet. Stern (2004) viser til det terapeutiske potensialet i 

«present moment»-situasjoner. Forandring er ifølge Stern basert på levd erfaring som 

inkluderer både følelsene og handlingene som er til stede i øyeblikket. Øyeblikket er basert 

på subjektiv opplevelse akkurat når det skjer, ikke slik det kan synes etterpå, gjenfortalt med 

ord. 

Miller og Moyers (2014) fant i en metastudie at det var svært liten forskjell på utfallet for 

pasientene i rusbehandling, uansett hvilken behandlingsmetode en benyttet. Ulike 

terapeuter hadde derimot svært ulike resultater, noe Miller og Moyers mener viser at de 

relasjonelle faktorene har stor betydning for behandlingsutfall. Den terapeutiske relasjonen 

forutsetter at pasientene møtes med respekt og at de opplever at ansatte er til å stole på og 

bevarer håpet for pasientene. Dette ble også fremhevet av terapeutene i vår studie. Ness, 

Borg, Semb og Karlsson (2014) skriver tilsvarende om viktigheten av å ha dialog og «gå veien 

sammen med» de som har problemer med rusbruk eller psykisk helse. De ansatte la vekt på 

å selv være tilgjengelige og forutsigbare i møte med familiene. Trygge rammer, å bli møtt 

med respekt, tilgjengelige ansatte og meningsfylt program nevnes også av Dahle og Iversen 

(2011) som viktige ingredienser i rusbehandling.  

De ansatte mente det var viktig å trene på hverdagsrutiner og struktur for familiene ut fra at 

mange av mødrene hadde vokst opp i dysfunksjonelle og kaotiske familier. Weisner (2010) 

beskriver hvordan det å gjennomføre hverdagslivets aktiviteter i seg selv kan bidra til 

velvære, god selvfølelse og gi en følelse av å høre til og mestre som andre. Det kan derfor 

være terapeutisk for rusavhengige mødre å lære å gjennomføre alminnelige 

hverdagslivsaktiviteter. Haabrekke, Slinning, Walhovd, Wentzel-Larsen og Moe (2014) 

anbefaler døgninnleggelse for gravide kvinner med rusproblemer. De fant at barn av 

rusavhengige mødre blir født med bedre forutsetninger dersom mor har vært innlagt til 

døgnbehandling i svangerskapet.  

Døgnbehandling gir muligheter i arbeidet med rusavhengige kvinner og deres barn, men 

betinger sannsynligvis en god balanse mellom antall pasienter og antall ansatte. 

Miljøterapeutene uttrykte også behov for flere ansatte og større ressurser for i større grad å 

kunne utnytte her-og-nå situasjoner og være tilgjengelige for mødrene og barna. 

6.2.9. Samarbeid og spenninger mellom terapeuter 

I fokusgruppene ble det fremhevet som viktig å ha et godt samarbeid blant de ansatte og 

med de kommunale etatene som skal følge pasientene og gi oppfølging etter 

institusjonsoppholdet. Barnevernet er av de kommunale etatene som er involvert med 
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familiene allerede på klinikken, og som følger familiene etter behandlingen. En kvalitativ 

studie i Storbritannia (Hood, 2016) så på samarbeidet mellom etatene involvert i omsorg for 

barn og unge (barnevern, sosialtjenester, utdanning, helsetjenester og 

ungdomskriminalitet). Hood fant at de ansatte følte seg presset av behovet for å tilpasse 

sine egne roller og aktiviteter til det systemet de var en del av, slik at de noen ganger 

renonserte på egne faglige krav. Hoods konklusjoner stemte godt overens med uttalelser fra 

de ansatte ved familieenheten i vår studie, om at det var krevende å ivareta alle 

forventninger som stilles til dem, fra familiene, fra de profesjonelles egne rekker og fra 

resten av samfunnet.  

Det terapeutiske arbeidet ble opplevd som komplisert og utfordrende, og noen ansatte 

uttrykte at de syntes det var vanskelig å holde seg følelsesmessig balansert. De pekte på 

behovet for å ta vare på seg selv og å støtte hverandre for å kunne bli i jobben over tid. De 

begrunnet dette med store følelsesmessige belastninger. Turnover relatert til utbrenthet 

blant ansatte er et kjent problem i rusbehandling (Young, 2015). Young gjennomførte en 

litteraturstudie for å undersøke både individuelle og organisasjonsmessige faktorer relatert 

til utbrenthet. Han viste blant annet at å arbeide i organisasjoner som er hierarkisk bygget 

opp og har rigide regler og begrensete ressurser, kan føre til utbrenthet. Dette kan overføres 

til miljøterapeutene i vår studie som opplevde utfordringer knyttet til samarbeid med høyere 

nivå i institusjonen, særlig behandlergruppa. Hierarkisk organisering kan således påvirke de 

følelsesmessige og kognitive relasjonene mellom kollegene negativt og derved også øke 

faren for utbrenthet og turnover i organisasjonen.  

Noen ansatte ønsket spesifikt å hjelpe rusavhengige fordi de hadde reagert på at 

rusavhengige kunne bli møtt med stigmatiserende holdninger i hjelpetjenestene. Andre 

oppfattet rusfeltet som et lite attraktivt arbeidsfelt. Forståelsen av rusfeltet som lite 

attraktivt kan ha sammenheng med ulike forhold, men også være en refleksjon av det 

generelle stigmaet som rusavhengige har i samfunnet. De rusavhengige mødrene i vår studie 

var utrygge på å henvende seg til hjelpeapparatet og be om hjelp. De fortalte at det krevde 

mot å henvende seg til barnevernet eller sosialtjenesten, fordi de var redde for å møte 

devaluerende holdninger eller miste omsorgen for barna. Dette støttes av annen forskning. 

Fowler, Reid, Minnis og Day (2014) fant at rusavhengige mødre opplever at helsetjenestene 

møter dem på en måte som gjør at de kjenner seg uønsket og fremmedgjorte. Herland og 

Helgeland (2014) viste også at kvinner som har vokst opp i konfliktfylte familieforhold, slik 

mange av mødrene i vår studie har, kjenner seg stigmatiserte som mødre. Denne 

opplevelsen bidrar til at mødrene forhandler om hva som må til for å være en god nok mor 

(Herland & Helgeland, 2014).  Rutman, Strega, Callahan og Dominelli (2002) fant at ansatte i 

sosialtjenestene hadde en tendens til å se generasjonsoverføring av vanskeligheter med 

foreldrerollen som uunngåelig, når mødrene hadde vært i fosterhjem i egen oppvekst, slik 

det var tilfellet for en del av mødrene i vår studie.  



67 
 

 

Powis et al. (2000),  Rhodes et al. (2010), Trulsson (2003) og Virokannas (2011) fant også at 

rusavhengige mødre er svært ambivalente til å søke hjelp. Mødrene er usikre på hvordan de 

vil bli møtt i hjelpeapparatet og er redde for å miste omsorgen for barna sine. Virokannas 

(2011) fant at rusavhengige mødre hadde ulike strategier for å møte denne utfordringen, og 

flere av disse innebar ikke å samarbeide med hjelpeapparatet. Noen av mødrene i vår studie 

protesterte på sosialtjenestens syn på deres evne som omsorgsgivere. En slik protest ses 

også hos Myra, Ravndal, Torsteinsson og Wiig (2016) som undersøkte rusavhengige gravide 

som var tilbakeholdt i institusjon etter paragraf 10:3 i Helse- og omsorgstjenesteloven. En 

del av kvinnene i Myra et. al sin studie ga uttrykk for at de protesterte på 

tvangsinnleggelsen, selv om de senere opplevde tvangen som en trygghet. 

Sælør, Ness, Borg og Biong (2015) fant utfordringer knyttet til arbeidsmessige betingelser for 

de ansatte i rehabilitering av rusavhengige. Ansatte oppfattet at organisering av arbeidet 

kunne være for rigid og trangt og ikke gi rom for den fleksibiliteten og åpenheten som de 

mente var nødvendig for å opprettholde håp. Dette gjaldt både de ansattes håp om at deres 

innsatser skulle bidra til bedring for de rusavhengige, og de rusavhengiges eget håp om 

bedring. I en av fokusgruppene med miljøterapeuter i vår studie ble det uttrykt at de var i 

ferd med å gi opp håpet om å være til god hjelp for familiene. De mente at det var krevende 

å få til godt samarbeid, og at de ikke hadde tid til å gjøre en god jobb. Samtidig beskrev 

behandlergruppa emosjonelt krevende pasienter og behov for å støtte hverandre i arbeidet.  

Vi så uttrykk for frustrasjoner blant ansatte og spenninger mellom ulike grupper av ansatte. 

Når målene for behandlingen er komplekse og utfordrende, og arbeidet oppleves som 

emosjonelt krevende, er muligens en viss grad av spenninger mellom ansatte å forvente. 

Slike spenninger kan kanskje være akseptabelt for en kortere periode, men det bør settes 

inn tiltak for å bedre samarbeid og forståelse blant de ansatte. Bedre integrering av de ulike 

perspektivene og mer samstemthet i tilnærming og fokus kan være viktig for å etablere mer 

støtte innad i og mellom personalgruppene. Større grad av deling av opplevelser med 

pasientene og felles refleksjon over mål og strategier kan bidra til felles prioriteringer og økt 

grad av motivasjon og håp blant de ansatte. En slik holdning blant de ansatte vil også kunne 

bidra til at mødrene føler seg trygge på at hjelpeapparatet er der for å bidra og at det vil 

lønne seg å be om hjelp. 
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7.0 Konklusjoner 
Denne studien viser hvordan rusavhengige kvinner som har vokst opp med rusproblemer hos 

egne foreldre oppfatter de utfordringene og mulighetene de står overfor når de får egne 

barn. Dette er kunnskap som kan bidra til større forståelse for hvilken hjelp og støtte slike 

familier trenger for å forebygge generasjonsoverføring av rusproblemer. Funnene viser at 

disse rusavhengige småbarnsmødrene har behov for veiledning og støtte på mange 

livsområder og sannsynligvis i lang tid etter at de blir utskrevet fra døgnbehandling. 

Mødrene ønsket å leve rusfritt i framtida, etablere et trygt og stabilt liv med et omsorgsfullt 

miljø for barna sine, og bli en del av det vanlige samfunnet. Dersom en både har vokst opp i 

et hjem med rusmisbruk og selv har utviklet rusavhengighet, kan resultatet være et 

marginalisert liv uten struktur eller rusfrie venner. Noen hadde kjent seg på siden av 

samfunnet hele livet. Denne marginaliseringen var en utfordring med tanke på å bygge nye 

rusfrie sosiale nettverk. Å få barn er en stor omveltning for alle kvinner. Med følelsen av 

utenforskap som disse kvinnene har erfart helt fra barneårene og over i voksenlivet, i tillegg 

til egne traumatiske barndomserfaringer, er det sannsynlig at disse kvinnene står overfor 

store utfordringer. Arbeidet med å integrere disse familiene i storsamfunnet vil derfor være 

et viktig mål i behandlingen, i tillegg til terapi for å bearbeide traumatiske erfaringer.  

Med tett oppfølging, gode rollemodeller for foreldrerollen og trening i foreldreferdigheter er 

det mulig at kvinnene kan etablere et trygt og forutsigbart miljø for barna sine. I tillegg vil 

deltakelse i selvhjelpsgrupper kunne bidra til å opprettholde rusfrihet og bygge et sosialt 

nettverk. Barnevern og sosiale tjenester bør være spesielt oppmerksomme på rusavhengige 

mødre som har vokst opp med rusmisbrukende og marginaliserte omsorgsgivere, og trene 

foreldrene i familielivets plikter og aktiviteter i tillegg til å lære dem hvordan de kan delta i 

sosiale aktiviteter for småbarnsfamilier og bygge et sosialt nettverk. 

Selv om de sosiale nettverkene til mødrene var tynne og sårbare, var relasjonen til den 

nærmeste støttepersonen nær, langvarig og å stole på. Støttepersonene bidro med både 

følelsesmessig og praktisk hjelp i tillegg til råd og veiledning. Mange av relasjonene var 

komplementære, hvor støttepersonene bidro mer i relasjonen enn mødrene. Mangel på 

gjensidighet kan være en risiko, men nær familierelasjon mellom mor og støtteperson var 

antakelig grunnen til at forholdene allikevel hadde vart over tid.  

 

Mange av støttepersonene strevde med store utfordringer selv. Mange var i nær familie 

med mødrene og hadde følgelig opplevd mange av de samme belastningene. De kunne også 

være marginaliserte, hadde hatt traumatiske opplevelser og hadde få rusfrie venner og 

familiemedlemmer. Støttepersonene pekte på at skamfølelse hos mødrene kan være en 

barriere mot å ta kontakt med andre og bygge nye sosiale støttenettverk. Det kan bety at 

arbeidet med å styrke det sosiale nettverket bør starte med de støttepersonene som 

allerede finnes i mødrenes liv.  
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Å behandle rusavhengighet samtidig med at pasienten skal lære foreldreferdigheter er et 

komplekst arbeid. Behandlingen må rette seg mot mødrenes og fedrenes rusproblemer, det 

nyfødte barnet og familien som helhet. Ofte ender de ansatte med å velge enten 

rusbehandling eller samspillstrening som førsteprioritet. Døgnbehandling ved 

familieenheten er tilrettelagt for å trene på hverdagslivet som forelder og å utnytte her-og-

nå situasjoner terapeutisk. Døgnbehandling gir også mulighet for å bygge allianser mellom 

pasienter og ansatte, noe som muliggjør trening både på foreldreferdigheter og 

mentaliseringsevne. 

I et komplekst behandlingstilbud med mange parallelle terapeutiske målsetninger, er det 

ekstra viktig å kombinere de ulike kompetansene hos de ansatte. Det var urovekkende at 

samarbeidet mellom de ulike terapeutgruppene syntes å være mangelfullt. Det er viktig at 

ledere ved denne type behandlingsenheter er oppmerksomme på de ansattes holdninger og 

hvordan samarbeidet fungerer.  

Kompleks døgnbehandling som varer i minst ett år, og tett oppfølging i mange år etterpå, er 

kostnadskrevende, men kan allikevel være lønnsomt, både økonomisk og personlig, om en 

lykkes i å forebygge generasjonsoverføring av rusproblemer. 

Da dette er en liten, lokal studie, må resultatene tas med forbehold. Det er behov for flere 

studier som beskriver utfordringer og hvordan en kan forebygge generasjonsoverføring av 

rusavhengighet med utgangspunkt i behandling av rusavhengige småbarnsmødre. Det vil 

også være interessant å følge andregenerasjons rusavhengige småbarnsfamilier over lengre 

perioder, for å forstå hvordan videre overføring av rusproblemer kan overvinnes. De 

rusavhengige mødrene og barna lever livene sine hovedsakelig utenfor institusjon. 

Intervjuene med støttepersonene foregikk i gjennomsnitt 15 måneder etter at 

institusjonsoppholdet var over, men etter det vet vi ingenting om hvordan det går med 

familiene. Det ville vært nyttig å følge disse familiene over tid med et longitudinelt design og 

også å gjennomføre intervjuer med ansatte i det kommunale hjelpeapparatet (barnevern, 

helsestasjon, skole, barnehage, sosialetat), og eventuelt spesialisthelsetjenesten, som 

familiene er i kontakt med.  Dette ville gjøre det mulig å identifisere gode og dårlige 

utviklingsbaner over tid, ikke bare utfordringene mødrene og barna står overfor i 

innleggelsesperioden og den første tiden etterpå. Alle mødrene har sagt seg villige til å bli 

kontaktet på ny, og muligheten for videre oppfølging av familiene foreligger. Det vil også 

være interessant å utforske kommunale støttetiltak til denne type familier, generelt, 

uavhengig av respondentene i denne studien, for å utvikle mer kunnskap om forebygging av 

generasjonsoverføring av rusproblemer. 
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