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2. Rapport og etisk vurdering

Sluttmelding / publikasjon
Foreldre til barn som har funksjonsnedsettelser føler seg annerledes og ensomme i møte med sine uformelle
sosiale nettverk. De opplever seg stigmatisert. Foreldrene velger å være åpne i møte med omgivelsene.
Åpenheten medfører en eksponering av familien slik at de opplever mer stigma. Foreldrene erfarer
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at åpenheten blir en utfordring og at den må balanseres.
I foreldregrupper møter foreldre til barn med funksjonsnedsettelser en særegen forståelse. Foreldrene hevder
at det er bare de som har opplevd å få et barn med funksjonsnedsettelser som kan ha forståelsen. Forståelsen
handler om det å ha kjent på kroppen hvordan det er å få et barn som er annerledes. Det handler om sorgen,
om merarbeidet og om møte med andre menneskers stereotype holdninger til funksjonshemmede.
Studien indikerer at foreldrenes følelse av stigma er et utgangspunkt for deres erfaringer i foreldregruppa. På
den ene siden er gruppa et fristed der de kan slappe av og være seg selv, der de ikke føler seg stigmatisert. På
den annen side er deltagelse i gruppa en vei ut av stigma.
Prosjektet skulle vært ferdigstilt 01.01.12. Gjennomføringen har tatt noe mer tid enn planlagt. Metodemessig
er prosjektet gjennomført i tråd med opprinnelig søknad og tilbakemeldinger fra REK. I samarbeid med
Helse direktoratet, som finansierte studien, er resultatene fra studien endret fra en artikkel og en veileder til to
vitenskaplige artikler. I tillegg har prosjektleder skrevet en kronikk.
Studien har drøftet en side av det å være foreldre til barn med funksjonsnedsettelser som få forskere i Norge
har fokusert på. Kun noen få internationale forskere har studert foreldrenes utfordringer i møte med sosiale
nettverk. Studien kan bidra til en større bevisthet omkring den stigma foreldre til barn med
funksjonsnedsettelser møter i sine uformelle nettverk. Både foreldrene selv og de som er i kontakt med
familiene kan ha utbytte av å lese resultatene.
Vi håper også at kunnskap om gruppemedlemmenes erfaringer kan inspirere sosial- og helsepersonell som er
i kontakt med familiene, enten til å etablere grupper eller å vise foreldrene vei til aktuelle grupper.
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