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May Britt:  
- sykepleier, kirurgi til lunge- og hjertepasienter 
- pårørende til mor med MS, god funksjon til May Britt 

var 15 år. Samtykke fra mor til å delta på kongressen 
- foreldre var flinke til å la barn få være barn 
- tre søsken; May Britt er åpen/ sier fra, og brødre er 

mer lukkede 
 

Torild: 
- helsesøster i skolehelsetjenesten, master 2014; 

prosjektleder: nettbasert tilbud (informasjon og 
selvhjelpsprogram) til barn og unge med foreldre som 
har MS 

- intervjustudie: «Unges erfaringer når mor eller far har 
multippel sklerose» 
 
 
 



 

 Presentasjon av May Britt og Torild 

 

 Klipp fra livet som pårørende når mor har MS - 
samtale med May-Britt ut fra forskningsspørsmålet i 
studien 

 

 Konklusjon fra studien 

 

  Informasjon og selvhjelpsprogram på nett 

 

 

Presentasjon: 



 Hvordan oppleves det av unge i alderen 12-18 
år å ha en mor eller far med multippel 
sklerose? 

 

 Delspørsmål:  

 - Hvilke erfaringer gir dette i deres livssituasjon? 

 - Hvilken betydning har erfaringene for dem? 

 

Forskningsspørsmål 



 Figur 2 Behovsbalansering hos unge som har foreldre som har multippel sklerose  

 

  

 

 

Resultater 



 Åpenhet om MS innad i familien og ut mot nettverket 

 

 Grad av funksjonshemming hos forelderen 

 

 Funksjon i familien  

 

 Eldst i søskenrekken medfører større ansvar 

Forhold som påvirker behovsbalansering 



 Deltagernes hovedutfordring: 

 

    Hvordan bevare kontroll i en usikker hverdag 
 

 Løsning: 

 

                   Behovsbalansering 
 

May-Britt: Det er fortsatt en balansegang 

     som voksen! 

Resultater 



 Reflekterer 

 
 Observerer empatisk 

 Bekymrer seg 

 Føler savn 

 Viser informasjonsbehov 

Resultater  



 Tilpasser seg 

 
 Aksepterer situasjonen 

 Føler skyld 

 Nedprioriterer egne behov 

 Lever med usikkerhet 

Resultater 



 Tar ansvar 

 
 Utfører oppgaver 

 Tar hensyn 

 Viser selvstendighet 

 Søker anerkjennelse 

Resultater 



 Søker pusterom 

 
 Deler bekymring 

 Fokuserer kontrollert 

 Skaper avstand 

Resultater 



 MS hos foreldre kan medføre store utfordringer for 
ungdom og påvirke dem negativt og positivt 

 

 Studiens teori om «behovsbalansering» viser hvordan 
de løser hovedutfordringen «hvordan bevare kontroll  
i en usikker hverdag» 

 

 Åpenhet innen familien og ut mot nettverket er 
essensielt for den unges mestringsevne, og avhenger 
videre av familiefunksjon, kunnskap om MS og 
oppfølging fra helsepersonell. 

Studiens konklusjon 



 Negative: usikkerhet, sinne, skyld, tristhet og frykt 

 

 Positive: ansvarlighet, selvstendighet, tålmodighet, 
evne til empati 

 

 Lite åpenhet i familien og mot nettverket over tid 
forsterket de negative konsekvensene og kunne vise 
seg i et tøft ytre, angst eller depressive symptomer 

 

Konsekvenser 



PROSJEKT NETTSIDE FOR 
BARN OG UNGE  NÅR 
FORELDRE HAR MS 



PROSJEKT 

Nett-tjeneste for barn 
og unge med foreldre 
som har MS 
 

  



EN NETT-TJENESTE SOM GIR 
 

 Informasjon om sykdommen MS i 
en form som er tilpasset 
målgruppene barn og ungdom 

 Innspill fra andre i tilsvarende 
situasjon 

 Råd om gode mestrings-strategier 
via selvhjelpsprogram 

 Kontaktinformasjon: MS-sykepleier, 
skolehelsetjeneste, nettadresser 

 Mulighet for monitorering  av 
nettsiden og endring av 
driftsansvarlig  

 Markeds-føring, brosjyre til 
barn/unge og foreldre 
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