SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKERSTYRTE UNDERSØKELSEN
«NÅR LIVET BLIR SNUDD PÅ HODET – KORONAPANDEMIEN 2020»
En spørreundersøkelse blant foreldre og foresatte til barn med
nevroutviklingsforstyrrelser.
Undersøkelsen er gjennomført fra slutten av april til midten av mai 2020.
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Forord.
Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge (Vårres) er ett av fem regionale
brukerstyrte senter i Norge. Blant våre hovedoppgaver er å samle inn og
formidle bruker- og pårørende erfaringer fra våre målgrupper innenfor psykisk
helse og rus området. I vår hverdag møter vi mennesker med ulike
livsutfordringer. Vi har i denne undersøkelsen konsentrert oss om å se på
virkningene av den pågående pandemien på barn og familiesitusjon i familier
hvor minst ett av barna har utfordringer innenfor nevroutviklingsforstyrrelser.
Undersøkelsen er laget og gjennomført av personer med egenerfaring som
bruker eller pårørende innen målområdet.
Vi har gitt undersøkelsen tittelen «Når livet blir snudd på hodet». Årsaken til
denne tittelen er at dette faktisk er en av hovedutfordringene barn innenfor
målgruppen står overfor. Endringer er utfordrende i seg selv, og hvordan takler
barn og familier disse? Samtidig vet vi at skolesituasjonen kan være
utfordrende for mange, kanskje er det noen som har gode erfaringer med
hjemmeskole og tettere familiesituasjon?
Vårres tror at undersøkelsen kan gi nyttig informasjon til tjenesteapparatet i
tillegg til for oss selv og organisasjonene innenfor området.

Malvik 10. juni 2020

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge

Arthur Mandahl

Hege Hafstad

(sign)

(sign)
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Bakgrunn.
Vi er alle berørt av den pågående situasjonen med korona pandemi og en
endret hverdag. For noen av oss er endringene mer inngripende og kan ha
andre konsekvenser enn for flertallet av befolkningen. Vårres ønsker å
undersøke hvordan den nye situasjonen påvirker dagliglivet til familier hvor
hjemmeundervisning og hjemmekontor er den nye hverdagen, med de
endrede forutsetninger og krav den enkelte forelder og barn blir stilt overfor.
I Norge har vi lite erfaringer med dyptgripende endringer i samfunnet. Vi har
vært forskånet for store katastrofer og omfattende epidemier. Den nye
situasjonen vi står overfor gir mulighet til å hente nyttig kunnskap som kan
komme til nytte i ettertid, og hvis vi skulle bli stilt overfor lignende utfordringer
i fremtiden.
Vårres har gjennom sine deltakende organisasjoner unik tilgang på
informanter. Organisasjonene har stilt velvillig opp og delt invitasjon til
undersøkelsen med sine medlemmer. I tillegg har vi benyttet sosiale media og
hjemmesider i rekruttering av informanter.
Vi sendte 11. mai uten en foreløpig rapport etter ca. 900 besvarelser. Fram til
avslutning av undersøkelsen den 20. mai mottok vi totalt 1186 besvarelser.
Den store deltakelsen i undersøkelsen viser at dette er noe respondentene
føler er viktig, og at det gjelder dem. Det høye antallet gir oss også et godt
grunnlag for vurdering av hvordan situasjonen har vært og hvordan respons
gruppen har opplevd den.
Selv om dette ikke er en vitenskapelig undersøkelse gir den gode indikasjoner
for å vurdere dagliglivet til målgruppen i denne perioden.
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Gjennomføring.
Undersøkelsen er gjennomført med spørreverktøyet easy quest som gir oss en
sikker og anonymisert undersøkelse. Spørsmålene er utarbeidet av ansatte i
Vårres med erfaringsbakgrunn som pårørende og lang erfaring med kurs og
informasjonsvirksomhet overfor målgruppe og tjenesteapparat.
Undersøkelsen ble åpnet den 27. april og er sendt ut i flere omganger. Ved
avslutning den 20.05 hadde vi mottatt 1186 besvarelser. Ikke alle har besvart
alle spørsmål, og svært mange har valgt å ikke krysse av for hvilket fylke de
tilhører. Det er allikevel et meget høyt antall besvarelser.
I undersøkelsen har vi variert mellom spørsmål med avkrysnings mulighet og
åpne spørsmål hvor respondenten skriver inn sitt svar. Dette har ført til at
etterarbeidet blir omfattende. Det ligger mange muligheter for å hente
ytterligere informasjon i materialet enn det vi har vært i stand til på nåværende
tidspunkt, blant annet har vi ikke sett på de fylkesvise ulikhetene.
Vi har valgt å samle uttalelser fra respondentene og legge de svarene som er
like inn i diagrammer for å få det mer oversiktlig. Disse diagrammene kommer i
tillegg til diagrammene for avkrysnings spørsmål. Vi har også plukket ut sitater
som er beskrivende for situasjonen de ulike respondentene er i.
De funnene vi får gjennom denne undersøkelsen vil vi benytte i Vårres
informasjons og kurs arbeide. I tillegg vil de deltagende organisasjoner i Vårres
ha full tilgang til undersøkelsen og kan benytte den internt i organisasjonen.
Vi vil også distribuere resultatene fra undersøkelsen til tjenesteapparat og
undervisningssektor.
Blant de vi mener vil ha stor nytte av informasjonen og som vil få tilsendt
rapporten er:
Helsedirektoratet
RKBU-Midt-Norge
NevSom
Utvalgte kommuner
Helseforetak
Lærings og mestringssentra
Brukerorganisasjonene
De Regionale brukerstyrte sentrene
NAPHA

Pårørende Alliansen
Voksne for Barn
Fylkeskommunene i Midt Norge
Fylkesmannsembetene i Midt Norge
Sentrale politikere i Midt-Norge
Likestillings og diskrimineringsombudet
Viktige enkeltpersoner
Folkehelseinstituttet
Barneombudet
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Spørsmålene i undersøkelsen:
Hvilket fylke bor du i?
Har du hjemmekontor under nedstengningen?
Har du tapt arbeidsinntekt under nedstengningen?
Er du bekymret for økonomien?
Må du være hjemme fra jobb for å hjelpe barnet ditt mens skolen er stengt?
Har skolen lagt til rette med utstyr og hjelpemidler for at barnet ditt skal kunne
følge hjemmeundervisningen?
Legger skolen til rette for pedagogisk støtte for barnet ditt under
hjemmeundervisningen?
Hvis barnet ditt til vanlig får tett oppfølging faglig og sosialt hvordan legger
skolen til rette for dette nå?
Hadde barnet ditt støttesamtaler før nedstengningen av skolene? Får barnet
ditt dette nå og hvordan tilrettelegges dette?
Har du som forelder fått veiledning underveis for å hjelpe barnet under
hjemmeskole undervisningen?
Har du som forelder fått støtte eller veiledning fra skole, BUP eller andre for å
håndtere hverdagen under nedstengningen?
Har nedstengningen av skolen gjort at barnet ditt er blitt engstelig?
Hvis ja på forrige spørsmål: Får dere hjelp for dette nå?
Er du engstelig for at rutiner og struktur på skolen som var godt innarbeidet før
nedstengningen vil ta lang tid å komme tilbake til?
Har du flere barn i skole eller barnehagealder hjemme?
Har nedstengningen av skole og barnehage bidratt til økte konflikter hjemme?
Får dere hjelp til å håndtere dette av BUP eller andre?
Har barnet ditt støttekontakt og/eller avlastning?
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Hvis ja på forrige spørsmål: Hvordan legges det til rette for alternative løsninger
nå?
Hvis støttekontakt og avlastning er satt på vent. Hvem bidrar med veiledning og
hjelp til dere og barna nå?
Hvordan har isolasjonen påvirket dere som familie?
Er det noe du/dere ser som har vært positivt i tiden under nedstengningen?
7

Avslutning.
For å få gjennomført undersøkelsen har vi vært avhengig av en ekstraordinær
innsats. Internt er en stor del av arbeidet utført av Hege Hafstad. Det er mye
data som skal gjennomgås, sorteres og gjøres tilgjengelig på en oversiktlig og
forståelig måte. Dette er tidkrevende og krever ofte at man kan arbeide
sammenhengende over tid, uten å ta hensyn til andre oppgaver. For å få
gjennomført undersøkelsen så raskt som mulig, i en vanskelig tid for oss alle,
har Hege arbeidet utrettelig og uten hensyn til ordinær arbeidstid.
En slik undersøkelse er «fersk vare» i den situasjonen vi er oppe i med korona
pandemien. For at den skal ha noen verdi må den gjennomføres raskt, og
funnene må distribueres til de som har mulighet til å nyttiggjøre seg
informasjonen omgående. Bare slik kan nytten av funnene komme målgruppen
til gode på kort sikt, og gjøre samfunnet i stand til å foreta de nødvendige
endringene på lengre sikt.
Vårres vil også rette en stor takk til Mariela Loreto Lara Cabrera ved NTNU som
har vært «sparringpartner» for Hege med hensyn til spørsmål-tekniske
utfordringer.
Vi vil også takke ADHD Norge, Autismeforeningen og Norsk Tourette Forening
for velvillig bistand med formidling av undersøkelsen til sine medlemmer.

Malvik 10. juni 2020

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge

Arthur Mandahl

Mona Breding Lersveen

Daglig leder

Styreleder

(sign)

(sign)
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NÅR LIVET BLIR SNUDD PÅ HODET – KORONAPANDEMIEN 2020
Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge er klar over at tiden vi er inne i med Korona pandemi
legger ett stort ansvar på foreldre med hjemmeundervisning, begrenset sosial omgang mm. Barn
med tilrettelagte tiltak i skole, på fritid og hjemme til vanlig, får hverdagen snudd på hodet.
Vi ønsker å finne ut hvordan situasjonen til familier med barn med nevroutvikslingsforstyrrelser er
nå, hvordan den oppleves for den enkelte. Informasjonen dere gir vil bli brukt til å gi tilbakemelding
til hjelpeapparat og beslutningsmyndigheter.
Undersøkelsen er anonymisert og kan ikke spores tilbake til den enkelte.
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Ved å svare på denne undersøkelsen hjelper du oss i arbeidet med å forbedre tjenestetilbudet og
samtidig lette hverdagen for den enkelte familie.

Hvilket fylke bor du i?

Trøndelag;
91

Nordland; 40
Troms og Finnmark; 51

Ikke svart på fylke;
162

Møre og
Romsdal; 72

Rogaland; 103

Oslo; 100
Viken; 222
Agder; 57

Vestfold og Telemark;
76

Innlandet; Vestland; 132
79

Trøndelag

Nordland

Troms og Finnmark

Møre og Romsdal

Viken

Vestland

Innlandet

Vestfold og Telemark

Agder

Oslo

Rogaland

Ikke svart på fylke

Har du hjemmekontor under nedstengningen?

Hjemmekontor under nedstenging

10

47 %

Ja
53 %

Nei

Har du tapt arbeidsinntekt under nedstengningen?
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Tapt arbeidsinntekt

15 %

Ja

Nei

85 %

15% av respondentene svarer at de har hatt tapt arbeidsinntekt i fasen med nedstengning. Selv om
vi ikke vet hvor omfattende bortfallet av inntekt er, kan vi anta at det for mange vil ha konsekvenser
på kort sikt. Hvis bortfallet av inntekt skyldes varig endring i arbeidssituasjon kan det medføre
konsekvenser for økonomi og familiesituasjon på lengre sikt. Vi vet at det i målgruppen er mange
familier med sårbar økonomi i utgangspunktet. Å være pårørende til barn i målgruppen er
utfordrende og ofte strever foresatte med de samme vanskene som barna. Familiene vil derfor ofte
være blant de som er mest utsatt for konsekvensene i et ustabilt arbeids marked.
Det er ventet at konsekvensene av pandemien på jobbmarkedet vil bli mer synlig utover høsten
2020, og det er derfor viktig å få fram mest mulig informasjon nå.

Er du bekymret for økonomien?

Bekymring for økonomien
12
25 %

75 %

Ja

Nei

Hele 25% av respondentene svarer at de er bekymret for økonomien. Sammenholdt med at 15% har
svart at de har hatt tapt arbeidsfortjeneste, kan dette bety at det er flere som frykter for sine
arbeidsplasser som en konsekvens av pandemien.

Må du være hjemme fra jobb for å hjelpe barnet ditt
mens skolen er stengt?

Hjemme og hjelper barnet mens skolen er
stengt?
13

43 %

57 %

Ja

Nei

57% av respondentene oppgir at de må være hjemme for å hjelpe barna så lenge skolen er stengt.
For mange av disse vil det være en utfordring å kombinere det å arbeide hjemmefra og samtidig bistå
barna. Det er rimelig å anta at en del av de som oppgir at de må være hjemme også må være det på
grunn av arbeidssituasjon og begrensninger for å overholde bestemmelsene om smittevern på
arbeidsplassen. Besvarelsene viser allikevel at det er mange som oppfatter dette som en påtvunget
situasjon.

Har skolen lagt til rette med utstyr og hjelpemidler for at
barnet ditt skal kunne følge hjemmeundervisningen?

Er det tilrettelagt med utstyr og hjelpemidler?

34 %

66 %

Ja

Nei

66% av respondentene svarer at skolen har lagt til rette med utstyr og hjelpemidler. Dette kan tolkes
dit at det i utgangspunktet er mange med stort hjelpebehov i svargruppen, og at det har vært god
oppfølging på utstyrssiden i perioden. På neste spørsmål om oppfølging faglig - pedagogisk er
svarene mer bekymringsfulle.
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Legger skolen til rette for pedagogisk støtte for barnet
ditt under hjemmeundervisningen?

Lagt tilrette for pedagogisk støtte?
15

22 %

44 %

Ja
Nei
Delvis

34 %

Kun 22% av respondentene svarer at skolen legger til rette for pedagogisk støtte i perioden i
tilstrekkelig grad. 34% svarer at det ikke tilrettelegges, mens 44% mener det tilrettelegges delvis. Det
kan se ut som om skolene til en viss grad mener at støtten er gitt gjennom utstyr og hjelpemidler,
mens de har større utfordringer med å følge opp hver enkelt med pedagogisk støtte. Vi ser også at
flere har mistet tiltak som har fungert over tid. Det vil sannsynligvis føre til at det vil ta lang tid å
komme tilbake til den samme gode arbeidssituasjonen, og kan ha negativ innvirkning på det
psykososiale miljøet.

Hvis barnet ditt til vanlig får tett oppfølging faglig og sosialt
hvordan legger skolen til rette for dette nå?

Oppfølging faglig og sosialt
Ingen oppfølging fra skolen
21 %

25 %
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Litt oppfølging via digitale
løsninger / telefon
Noe oppfølging på skolen
Bedre oppfølging enn før
nedstenging
22 %

17 %

Andre tilbakemeldinger
Ikke svart / ikke relevant/ikke
tilrettelegging til vanlig

14 %
1%

-Ingen tilrettelegging fra
skole. Søkte om
skoletilbud ( et par dager
i uken) men fikk avslag.
Tok det videre med
fylkesmannen, og
skolekontoret. Ble
oppringt igjen fra skole,
de skulle prøve å få til et
tilbud. Dette var mandag
for en uke siden. Ikke
hørt noe enda.
-Ingen oppfølging i
skolen eller nå. Burde ha
det, men får ikke.
-Det legges ikke tilrette
for dette.
-Skolen legger dessverre
alt over på oss

-litt faglig tilpassing og
nå etter hvert hyppigere
teams-grupper med hans
venner og sosiallærer
-Tilpasset opplegg og tlf
samtale hver dag som
motiverer og følger opp.
-Dem prøver men det er
veldig vanskelig. Blir alt
for mye info på en gang,
hun klarer ikke å ta inn
alt
-Lærerne prøver , men
barnet vil ikke ta imot.
Eleven faller utenfor
fordi de ikke klarer å få
tak i henne.
-Skolen har kun sendt
link til gangetabellen
som barnet skal pugge i
denne tiden med
hjemmeundervisning.

-Skolen legger godt til
rette, det er 1:1 oppfølging
fra lærer via skjerm/PC

.

-Egne grupper med
spesiallærer.
-Lærer har daglig
oppfølging på telefon og
Teams. Dette har gitt det
helt nødvendige grunnlaget
for at noe skolearbeid
utføres.
-Veldig bra tilpasset mitt
barns behov.
-Jeg måtte få barnevernet
til å kontakte skolens
rektor, for å få barnet med
Adhd på skolen.
-Vanskelig å komme i
kontakt med faglærere for
å få hjelp når det behøves

Hadde barnet ditt støttesamtaler før nedstengningen av
skolene? Får barnet ditt dette nå og hvordan tilrettelegges
dette?

Støttesamtaler under nedstengingen
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Nei - Ikke støttesamtaler før
nedstenging

22 %
34 %

Ja – Hadde støttesamtaler før
nedstenging

Støttesamtaler videreført etter
nedstenging
8%

Støttesamtaler ikke videreført
etter nedstenging
Andre tilbakemeldinger

9%
9%

18 %

-Nei. Nå ringer spesialpedagog for
å snakke om vær og vind kl 11
hver dag. Ikke mye faglig fokus.
-Vi hadde tett oppfølig fra Bup,
men alt stoppet ved utbruddet av
coronna
-Legger ikke til rette for dette
overhodet

Ikke svart / ikke relevant

-Ja før skolen stengte, nei får ikke
tilbud om det nå
-Har god kommunikasjon med BUP
og lærere.
På telefon eller elektroniske
løsninger. (mail,sms)

-Ja, hadde før. Får ikke dette nå.

-Ja, hadde med psykolog før
nedstigningen. Dette er ikke fulgt
opp under nedstigningen

-Ja mye på skolen. ingenting
under hjemme undervisning

-Tenåring har fått noe oppfølging
via telefon fra BUP.

-Nei - hadde noe med
helsesøster, men det er satt på
vent

-Ja. Følges opp av BUP med
telefonkontakt ved behov.
Fungerer bra.

Har du som forelder fått veiledning underveis for å
hjelpe barnet under hjemmeskole undervisningen?

Har foreldre fått veiledning i forbindelse med
hjemmeskole?
18
19 %

Ja
Nei

81 %

Her har 81% svart at de ikke har mottatt veiledning for å kunne gjennomføre hjemmeskole med
barna. 19% har mottatt veiledning. En del av de som ikke har mottatt veiledning skriver at de har
etterspurt men ikke fått hjelp. Det er ikke tydelig i undersøkelsen om dette gjelder et flertall, men
flere har vært konkret på manglende hjelp. Samtidig skriver flere av de som har mottatt veiledning
at denne har vært mer omfattende og av bedre kvalitet enn til vanlig.

Har du som forelder fått støtte eller veiledning fra skole,
BUP eller andre for å håndtere hverdagen under
nedstengningen?

Fått veiledning for å håndtere hverdagen?
19
16 %

84 %

Ja

Nei

Her har kun 16% svart at de har mottatt hjelp eller veiledning for å håndtere hverdagen. Mange
beskriver at de har etterspurt dette for sin egen del, mens det de har fått er støttesamtaler eller
bedre oppfølging av barna. Det er også mange som ikke har etterspurt hjelp og ikke ser behov for
det.

Har nedstengningen av skolen gjort at barnet ditt er blitt
engstelig?

Er barnet blitt engstelig?

15 %
30 %

55 %

Ja

Nei

Litt

Ut ifra vår kunnskap om målgruppen er det mange som sliter med ulike former og grader av angst.
Det er derfor bekymringsfullt at foresatte rapporterer at til sammen 45% av barna har blitt engstelige
eller litt engstelige. En så stor forverring på et vesentlig helsepunkt er noe en bør merke seg. Det
viser at store endringer i livet til barn i målgruppen kan få konsekvenser for barnets psykiske helse. I
besvarelsene på neste spørsmål er det mange som er oppmerksomme på utfordringen og har fått
hjelp til å ta fatt i den, men det er også mange som ikke har fått hjelp.
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Hvis ja på forrige spørsmål: Får dere hjelp for dette nå?

Har dere fått hjelp for barnets engstelse?

18 %

21

47 %

35 %

Ja fått hjelp

Fått litt hjelp

Ikke fått hjelp

Ikke fått hjelp:

Fått litt hjelp:

Ja fått hjelp:

•

•

•

•

•

•

-Nei, men har vært i
dialog med skolen
om det
-Nei. Har ikke maktet
å be om hjelp. All
energi går til å prøve
å holde familien
flytende
-Nei, ikke annet enn
at han får et
begrenset tilbud på
skolen. Det tas ikke
hensyn til, eller er
tilbudt noe, ifht
angstproblematikken
hans.
-Nei. Jeg har
kontaktet lege for
videre hjelp.

•
•

•

-Hatt en samtale m
lærer idag, som skal
prøve å følge opp...
-Til en viss grad

.

-Litt, av psykiater på
BUP, men det er
egentlig mest for
oppfølging av
medisiner.
Vi har akkurat startet
samtaler med bup

•
•

•

•

.

Har fått auka angst.
Har tatt kontakt med
lojalt BUP.

-Ja fått oppfølging av
bup på tlf
-ja vi får hjelp.
Sønnen vår går på
skolen og har 1:1
undervisning.
-Etter at barnet
begynte på skole
etter påske har ny
struktur i hverdagen
hjulpet barnet
psykisk

•
•

.

Ja. Både skole og
BUP
Nei. Eldste barn
fortsatt hjemme,
svært deprimert og
søvnproblemer.

Er du engstelig for at rutiner og struktur på skolen som
var godt innarbeidet før nedstengningen vil ta lang tid å
komme tilbake til?
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Ikke svart
31 %

JA
46 %

Nei
23 %

JA

JA:
•

•

•

•

•

Ja, det er ofte en utfordring
etter annerledes dager og nye
overganger
Ja, absolutt. Vi har hatt stor
tilbakegang etter
nedstengningen
Ja. Blir mye spilling nå og
hjemme tid nå. Kan bli
vanskelig å få ham tilbake til
aktiviteter.
Ja, det er det vi nå trenger
hjelp til i overgangen igjen
Ja - men vi ser også at
mobbesituasjoner hun var i på
skolen er enda mer alvorlig enn
vi hadde forstått. Hun er svært
engstelig for å vende tilbake til
skolen, og er til og med
engstelig for å delta i felles
videomøter med resten av
klassen. Vi vurderer å kjøre
hjemmeskole resten av
semesteret selv om skolen
begynner igjen.

Nei

Ikke svart

NEI:
•

•
•

•

Nei- gradvis åpning er
styrke for vårt barn.
Kontaktlærer er på
Jeg syns det kommer
til å ta litt tid.
Nei. Har forbered
junior godt og stoler
på at skolen klarer å
hanskes med resten
Nei. Det regner jeg
med vil gå veldig bra.
Veldig flinke lærere.

•

-Var bekymret før
skolestart, men det har
heldigvis gått fint

•

Nei, overgang til skole
fra og med mandag den
27 april har gått veldig
bra.

Både ja og nei,
barnet jobber
langt bedre og har
større faglig
fremgang med
hjemmeskole

Delvis. Jeg er
redd for at han
ikke kommer til
å takle så godt
en annerledes
skolehverdag.

Har du flere barn i skole eller barnehagealder hjemme?

29 %

23

71 %

Ja

Nei

Det er 71 % som sier de har ett eller flere barn i tillegg til barnet i målgruppen hjemme under
nedstengingen.
Dette kan være noe av forklaringen på at 56 % har beskrevet økte konflikter i hjemmet.

Har nedstengningen av skole og barnehage bidratt til
økte konflikter hjemme?

Opplever dere økte konflikter hjemme?
24

27 %

29 %

44 %

Ja

Nei

Litt

56% rapporterer at nedstengningen har ført til økning eller litt økning i konflikter hjemme. Mange av
de som rapporterer om økt konfliktnivå rapporterer samtidig at det er mindre stress og bedre sosial
fungering. Det er også mange som rapporterer om mindre konflikter og mer avslappet stemning.

Får dere hjelp til å håndtere dette av BUP eller andre?

8%

92 %

Ja

Nei

Selv om det er 56% har rapportert økt konfliktnivå hjemme er det bare 8% som har fått hjelp i
forhold til dette fra BUP eller andre instanser. Det fremgår ikke klart av undersøkelsen om familiene
har bedt om slik hjelp.
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Har barnet ditt støttekontakt og/eller avlastning?

Støttekontakt eller avlastning?

31 %

69 %

Ja

Nei

31% av respondentene oppgir at de har støttekontakt og / eller avlastning. Dette er i utgangspunktet
en høy andel og kan bety at de som har svart på undersøkelsen tilhører den gruppen som har størst
utfordringer.
På neste spørsmål spør vi om hvordan de som til vanlig har støttekontakt og / eller avlastning
opplever at det er løst under korona pandemien. Svarene her er spriker. 72% svarer at de har fått fra
litt hjelp til økt hjelp i forhold til normal situasjonen. 28% beskriver til dels drastiske endringer eller
totalt bortfall av ordningene. Vi ser av stikkprøver at det er store forskjeller ut ifra hvor i landet de
bor, men i denne rapporten har vi ikke hatt anledning til å sortere ut de geografiske ulikhetene.
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Hvis ja på forrige spørsmål: Hvordan legges det til rette
for alternative løsninger nå?

28 %

27
47 %

25 %

Fått hjelp

Fått litt hjelp

Ikke fått hjelp

Ingen hjelp:

Litt hjelp:

Fått hjelp:

•

•

•

•
•

•

•

•

Vi har ingen
alternative løsninger
Nei. Alt ble borte 12
/13 mars
Ingen tilrettelegging.
Fritidskontakten har
vært borte i 6 uker
6 uker uten samvær
med Fritidskontakt
og avlaster
Gått fra ei uke
avlastning hver 3.uke
til å ikke hatt
avlastning på nå 2,
snart 3 mnder
Alt ble avlyst/satt på
vent ifm korona

•

•

•
•
•
•

Via Snapchat / video
er par ganger
Ordninger for
støttekontakt uteblir.
Avlastning har
fortsatt som normal
Miljøterapeut - har
hatt litt kontakt på
sms og telefon
Kommunal avlastning
har fungert reduser
Har hatt turer med
støttekontakten
Har hatt en helg
avlastning i perioden
Noen få korte møter
med støttekontakt
ute

•
•

•

•

•
•

Vi har hatt avlastning
som vanlig
Støttekontakt hver
uke, veldig positiv
Lillesøster har
avlastning, dette
hjelper mye
Har hatt avlastning
som vanlig.
Støttekontakt kom i
gang forrige uke
Han avlastning som
vanlig. I påska fikk
han mer avlastning
enn vanlig.
Fungerer som før
Vi fikk økt timene
med støttekontakt fra
4 timer pr uke til 14
timer pr uke

Hvis støttekontakt og avlastning er satt på vent. Hvem
bidrar med veiledning og hjelp til dere og barna nå?

41 %

28
59 %

Alternative løsninger

Ingen alternativer

Alternative løsninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BUP og VIT
Vi har en veileder via bydelen
som følger opp
Psykomotorisk fysioterapeut
Avlaster har stilt opp
gjennom perioden
Fastlege
Mobilt ressursteam, ppt og
miljøterapeut
Tur med støttekontakt
Fosterhjems tjenesten
Vi har kontakt med bup som
er fantastisk
Helsesøster og skolen
Avlastningsfamilien tilbydde å
fortsette faste tider for å
hjelpe, og det ble ene «
lekekameraten» dette var
redningen for guten for å få
avledning og sosial stimuli

Ingen veiledning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Oss foreldre. Overlatt til oss selv.
Ingen. Men vi hadde trengt det
Ikke mottatt noe tilleggsstøtte.
Har vært en krevende tid.
Ingen hjalp til underveis
Satt på vent
Ingen. Må klare oss selv så godt
som mulig.
Ingen veileder og hjelper
Ikke i det hele tatt. Og vi fikk beskjed fra støttekontakten.
Ingen tilrettelegging, satt på vent
Ikke i det hele tatt. Og vi fikk beskjed fra støttekontakten.

Hvordan har isolasjonen påvirket dere som familie?

Positivt
Slitne foreldre; 179
Positivt; 289

Sterkere knyttet sammen som
familie

Økt konfliktnivå;
209

Økt mestring; 63

Sterkere knyttet
sammen som
familie; 216

Utfordrende; 219

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Vi har hatt det koselig
Vi har gjort mer ting sammen
Vi har blitt tettere, bedre
kommunikasjon
Søsknene har blitt bedre
venner. Foreldre er mer slitne
Sønn 12 med TS og OCD mer
energi til overs når
skolearbeidet er gjort
Ønsker også å gå på skolen,
noe som er litt overraskende.
I positiv retning
Gutten med TS har blomstret
både faglig og i
familiesammenheng
Vi er mye sammen uansett så
dette har godt veldig fint
Angst, uro, nedstemthet,
overspising

Økt mestring

•

•
•

•
•
•

•

Utfordrende
Økt konfliktnivå
Slitne foreldre

Datteren vår har spiseforstyrrelse
som plutselig skjøt voldsom fart da
covid-19 restriksjonene begynte,
og vi måtte ta tak i det med alt
Kan bli svært tett på kvarandre og
det oppstår lettere konflikter
Har store utfordringer og det er
mye krangling. Både mellom barn
og voksne
Utslitt og kjenner oss fortvilet over
situasjonen
Skole er den største utfordringen
og litt vanskelig for søsken.
Far rømmer huset når han kommer hjem fra jobb så jeg står med
hele jobben alene. Tror jeg og barnet har klart oss sånn noe lunde
bra. Noen dager er tyngre enn
andre, men det hjelper når sola titter frem

•

•

•

•

•
•
•
•

Vi er rastløse, har
kortere lunte og mer
konflikter
Vi har kommet enda
nærmere hverandre og
det er positivt
Økt stress og vi yter
mindre på jobb og skole.
Samtidig har vi det fint
sammen
Økt stress, vanskeligere
hverdag, søsken som
påvirkes negativt.
Svært slitne, både mor
og barna
Hjemmeskole har økt
mestringsfølelsen hans
Enda mer bekymret og
at ingen bryr seg.
Veldig dårlig. Alt er på
bristepunktet!!!
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Er det noe du/dere ser som har vært positivt i tiden
under nedstengningen?

13 %
24 %

30
32 %
31 %

Tettere familiebånd

Mindre stress

Tettere familiebånd:
•

•
•

•
•
•

Da vi kun var sammen med
hverandre, skapte det et sterkere
bånd mellom søsken
Familien har kommet nærmere
hverandre
Vi foreldre kommer tettere på dem
og vi snakker mye sammen og gjør
mye sammen
Økt familiesamhold
Bedre samspill

Mer tid sammen:
•

•
•

Mer tid. Hjemmeskole fungerer mye
bedre for mitt barn, men jeg som
forelder skulle gjerne hatt mer støtte
og veiledning
Fått mer tid sammen, gått mye tur,
knyttet tettere bånd.
Vi har greid å få til mer kvalitetstid nå
som det er mindre stress i hverdagen

Mer tid sammen

Ikke opplevd tiden positivt

Mindre stress:
•

•
•

•

Mindre stressende hverdag for
barna, men mer stress for oss
foreldre
Ja.. Min sønn gjør det bedre faglig
hjemme
Vi er syv stk. Mor, far, jente 19 med
TS, gutt 18, jente 16 med ADD, gutt
10 med Ts og ADHD, gutt 9, Dette
har påvirket familien positivt tro det
eller ei
Ingen fysisk mobbing

Ikke opplevd positivitet:
•
•
•

•

Negativt ift søskenkonflikt
NEI. Dette har vært en katastrofe
for familien
Ikke relatert til barnet med
autisme, der er det ingenting som
er positivt.
Nei, vi ser veldig frem til alt er
normalt igjen

Vi har samlet noen sitater / utsagn fra spørreskjemaene. Disse er valgt
tilfeldig ut fra besvarelsene og er ikke nødvendigvis representative for
flertallet. De gir allikevel uttrykk for den enkeltes oppfatning i den aktuelle
situasjonen.
Q. Hvordan har isolasjonen påvirket dere som familie?
Mange små disputter i løpet av dagen Mer irritasjon Mindre toleranse Mer tid
til gode samtaler Ser hverandre på en annen måte Prater mer sammen om alt
Barnet med ADHD har mye mer angst og problematisk atferd, mye sinne og
frustrasjon samt søvnvansker.
Vi er slitne
Har vært på jobb selv, mens barnet har vært på SFO. Så ikke helt isolert. Men er
tungt at ingenting er åpent av aktiviteter barnet liker. Spesielt svømmehallen,
lekeplasser og kino for å nevne noe. Har blitt veldig aggressiv og voldelig av å
være mye hjemme. Trekker seg unna de på SFO og oss hjemme, og vil være
alene med nettbrettet eller nintendoen.
«redd for å videreformidle problemer, for skolen sendte en bekymringsmelding
til barnevernet i fjor, og vi har hatt et veldig ubehagelig møte med barnevernet.
Saken løste seg etter hvert, men bekymringen er der»
«Generelt mindre stress og et roligere tempo i familien. Har vært mye sammen
og fått gjort mange hyggelige ting sammen, særlig de første ukene. Situasjonen
blitt mere "normalisert" de siste ukene, og den første tidens iver etter å ha
kvalitetstid har lagt seg litt.»
«Det har vært mindre krav til å finne på masse, som gjør barna mere tilfreds
med det de har. Ro og fred og ikke stress fra ett sted til et annet. Man blir bedre
på og ta hensyn til hverandre når man er så tett på hele tiden. Vi som foreldre
har også fått mye bedre innsikt i skolearbeidet, og blitt flinkere på data og its
learning, noe som jeg synes var vanskelig å forstå før.»
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«Har i liten grad påvirket familien. Noen flere konflikter og følelsesutbrudd hos
barnet, men ikke i så stor utstrekning at det har påvirket familielivet veldig
negativt. Det som er mest merkbart er utfordringer med å holde på rutiner og
døgnrytme.»
«Ungdommen har vanskeligheter med å komme i gang med de vanlige aktivitetene og rutiner som var før, noe mer irritabilitet, mindre sosial omgang, treninger, handlingslammelse, ungdommen snur døgnet, mindre avlastning hos
besteforeldre, mer belastning hos mor»
Q. Hvis barnet ditt til vanlig får tett oppfølging faglig og sosialt hvordan legger
skolen til rette for dette nå?
«Skolen ga ingen spesialundervisning før jeg klaget til rektor etter 4-5 uker
hjemmeskole til tross for at jeg etterlyste dette fra lærer i god tid før jeg klaget
til rektor. Nå vil det bli tilbudt noen få timer i uken på skolen for å følge opp de
oppgavene som ikke fungerer på hjemmeskole.»
«Vi fikk godkjent søknaden til skoleflytte pga dårlig tilrettelegging (feks ufaglærte assistenter, kontaktlæreren med null kompetanse på autismebarn, særlig
høyfungerende autistere) hos den nåværende skolen. Om skolen ikke fungerte
før nedstengning er det ikke forventet at de skal bli flinke til å lage eget opplegg. Vi foreldrene styret og fortsatt styrer hjemmeskole.»
«Han har assistent på skolen da han ikke følger vanlig undervisning. Tok kontakt med skolen når skolen stengte, fikk beskjed om at vi ikke hadde krav på tilbud selv om han ikke kan være hjemme alene. Storebror har fulgt undervisning
samtidig som han har vært barnevakt»
«Han som har en Adhd-diagnose får god oppfølging via telefon/teams, men lillesøster som sliter i noen fag og har hatt ekstra oppfølging frem til jul har blitt
lite fulgt opp. Men vi visste heller ikke hvor ille det var og har skjønt nå at vi må
be om mye mer hjelp til hun.»
«ingenting sosialt dvs ført til endå sterkare asosial adferd og oppførsel + fleire
tics. fagleg oftast kunn eit nivå - ikkje tilpassa hans nivå + at lærar som skulle ha
hatt hans timar er sett over på andre elevar dvs ikkje tilpassa nivå eller oppføljing som skrive i enkeltvedtaket.»
«Tettere dialog med mor og, egne samtaler med eleven. Alt foregår digitalt»
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«Ingen orientering, beskjed eller oppfølging fra skolen tross etterspørsel fra foreldre. Kun ett svar at skolen kun prioriterer direkte beskjed til eleven om alternativ skoledag via nett. Ingen oversikt, forutsigbarhet eller annen kontakt. Eleven sliter med motivasjon og igangsetting.skolearbeid hjemme blir nå ikke gjort
som resultat av null oppfølging.»
«Undervisningen fra skolen har ikke vært optimal. På vanlige skoledager så har
min sønn undervisning i mindre grupper på grunn av diagnosene han har. Når
det var hjemmeskole så er enkelte lærere ikke datakyndig nok til å ha undervisning over teams, noe som fører bare til frustrasjon når skjermen de deler er for
liten etc. Det var heller ikke tilrettelagt små undervisningsgrupper på teams.
Under en undervisningstime på teams så brukte min sønn noen sekunder på å
slå mikrofonen på og finne frem svaret sitt, noe som førte til at en lærer kjefta
på sønnen min å mente han ikke fulgte med. Heldigvis så hørte jeg alt så jeg
kunne svare tilbake.»
«Skolen legger godt tilrette og vi har god kommunikasjon. Utfordringen er at
barnet mitt vanligvis ikke har lekser og nå skal vi gjøre en del lekser, ingenting
vanskelig men det er utfordrende. Barnet trDe første ukene var det ikke noe tilbud for 5-7 trinn på skolen og hjemmeskole ble forsøkt. Etter to uker med en
vanskelig utvikling ga skolen et tilbud til yngre søsken for å avlaste familien.
Barnet med ASD fikk et tilbud på skolen fra etter påske. Dette har vært vellykket
og skolen har gitt mye støtte og vært flinke til å finne gode løsninger og tilbud!
trives meget godt med å ikke måtte gå på skolen.»
«Er ikke mulig å gjennomføre skolearb. Vi har ikke krav på å være hjemme og
da blir strengt tatt skolearbeid overlatt til ungdommen selv.
«Vi merker ingen ekstra oppfølgning og har ikke blitt kontaktet av skolen på
noe tidspunkt etter nedstengningen. Det hadde jeg i grunnen forventet. Det er i
en del timer mulighet for å spørre læreren digitalt, men det er ikke alle timer
hvor læreren er tilgjengelig - de bare gir oppgaver på en ukeplan og har heller
ikke opprop på starten av timen. En svært dårlig løsning og innebærer at
lærerne faktisk ikke er til stede i arbeidstiden sin.»
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Q. Legger skolen til rette for pedagogisk støtte for barnet ditt under hjemmeundervisningen?
«Mulighet for å ta kontakt med faglærer, men dette gjelder for alle elevene.
Skolearbeid blir gjort etter beste evne og er det dager det ikke blir gjort noe/eller svært lite er det ingen som sier noe på det. Annet enn at "H*n kan ta kontakt
når h"*n vil, vi er her". Men det gjør ikke barnet, mye ansvar blir kastet over på
oss foreldre. Barnet er ikke tilbudt å møte opp fysisk på skolen for å få undervisning eller egen oppfølging via nettet og heller ikke tilrettelagt arbeidsplan.
Dette burde bli gjort.»
«Det fungerer veldig dårlig og lite blir gjort, selv om intensjonen er god hver
morgen. I praksis er det 2 mnd skole som er borte for vårt barn.»
«Mitt barn har vanligvis assistent hele dagen på skolen og pedagogisk støtte
minst 10 timer i uken. Nå får vi ingenting.»
«Ingen ekstra oppfølging fra skolen etter nedstenging. Ungdommen er nå avhengig av tett oppfølging og støtte fra foreldre for å klare å følge med på undervisning og innleveringer. Ungdommen har selv sagt at han hadde kommet
til å droppe ut av videregående skole i denne perioden hvis ikke vi foreldre
hadde fulgt så tett opp.»
«Bup har vært tett inne i bildet frem til koronaen, da opphørte tilbudet derfra,
men psykolog ringer en gang i uka med tanke på ev forverring. Skolen har vært
helt fraværende.»
«Nei og nei. Ingen samtaler, ingen tilrettelegging ifht ADHD. Kontaktlærer virker å ha liten forståelse for diagnosen på tross av at BUP har kontaktet ham
med informasjon. Vi har sett økt uro ifbm gjenåpning, dette er et barn som vanligvis reagerer på endringer. Dette virker å håndteres med symptomdemping i
form av irettesettelser for å unngå forstyrrelse av klassemiljø. ( Barnet bes om å
være stille, om det ikke klarer det får vi epost hjem, barnet får beskjed om at
det får melding hjem og blir stille og tilbaketrukket, lærer beskriver det som et
nødvendig onde som det er positivt at fungerer, i.e. "Fint om dere tar en prat
med ham da det er det eneste som virker")»
Q. Er det noe du/dere ser som har vært positivt i tiden under nedstengningen?
«Mer ro rundt barnet, lite krav til ham gjør ham roligere mer reflektert og løsningsorientert. Han fungerer dårlig under stress.»
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Vi tåler å være sammen over lang tid Vi har alltid hatt stor takhøyde for
individualitet og det har vi dratt fordel av nå Vi har hatt mange gode samtaler
Vi har spilt spill og sett filmer sammen
Skolen kommuniserte bra og var fleksible og flinke til å finne alternative
løsninger. Stor støtte fra skolen og skolepsykolog!
Han har oppgaver hjemme han må utføre. Som å lage lunsj selv. Og vi føler at
han vokser litt med å mestre dette
Barnet har blitt bedre/tryggere i å bruke elektroniske hjelpemidler som
Meet/hangouts, Kahoot.
Barnet er mindre slitent enn ellers. Orker litt mer og er med oss på litt mer. Vi
føler oss heller ikke så annerledes nå, og slipper i en periode og bekymre oss for
at barnet isolerer seg helt.
Ja mere ro når barnet gjør skolearbeid vi tar oftere pauser
De 2 første ukene var veldig fine, med mye tid sammen, og turer ut i skog og
mark hver dag. Men så gikk barnet lei av disse aktivitetene.
«Barnet har vært mer kreativ og funnet på flere aktiviteter på egenhånd enn
hva hun pleier å gjøre.»
«Barnet mitt synes det er veldig fint å ikke ha lekser (men mor er bekymret for
læringsutbyttet)»
«Roligere oppstart av dagen, felles måltider, mer opplagte barn, bedre søskenforhold - harmoni - hjelper hverandre. Gladere familie»
«Fått roet ned, selv om det er stressende å rekke jobb og hjemmeskole»
«responderer bedre på mindre leksepress- kaver ikke med å stå tidlig opp og
komme seg av gårde»
«Det har vært en lettelse og veldig befriende å ikke være "de som er annerledes" for en gangs skyld.»
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Q. Hadde barnet ditt støttesamtaler før nedstengningen av skolene? Får barnet
ditt dette nå og hvordan tilrettelegges dette?
Har ikke fått støttesamtaler, skolen har liten forståelse/innsikt i
problemstillingene hans. Nei, ikke annet enn at han får et begrenset tilbud på
skolen. Det tas ikke hensyn til, eller er tilbudt noe, ifht angstproblematikken
hans.
Q. Er du engstelig for at rutiner og struktur på skolen som var godt innarbeidet
før nedstengningen vil ta lang tid og komme tilbake til?
Ja, veldig engstelig for dette. Han har også utviklet en del angst som vi hadde
under kontroll - dårlig søvnkvalitet og begrenset hvor mye han tør å bevege seg
utendørs, dette er knyttet til fravær av rutiner og oppfølging.
«Tok lang til å innarbeide gode rutiner for å ha god hjemmeundervisning i
kombo med hjemmekontor. Dette er krevende nok uten et barn diagnostisert
med ADHD i barneskolealder. Ny skoledag nå er mye uteskole som passer
barnet mitt godt. Tilbake til klasserommet senere kommer til å bli mer
krevende.»
Q. Har barnet ditt støttekontakt og/eller avlastning?
Hvis ja på forrige spørsmål: Hvordan legges det til rette for alternative løsninger
nå?
«Får ikke støttekontakt under nedstengingen»
Q. Har nedstengningen av skole og barnehage bidratt til økte konflikter
hjemme?
«Barnet har lange dager, blir sliten og frustrert»
«Mer utfordringer. Krangel om skolearbeid. Rutinene er borte og ting glir ut.
Vanskelig å stå opp om morgenen.»

Q. Har du som forelder fått støtte eller veiledning fra skole, BUPP eller andre
for å håndtere hverdagen under nedstengningen?
«Ingen tjenester fra kommunen»
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Veien videre.
Vi lever i en tid med store endringer over kort tid. På mange områder.
Samfunnet og den enkelte påvirkes hele tiden. Teknologisk, kulturelt,
økologisk, og som vi nå ser gjennom korona pandemien, helsemessig. Vi er
vant til å følge raske endringer, men har i vår del av verden vært forskånet for
de store katastrofene.
I Norge ser vi at tilpasningsevnen er stor. Selv om den situasjonen vi er oppe i
er truende, greier de fleste å «normalisere» hverdagen og tilpasse seg
smitteregimer og endret familie- og jobb situasjon.
Vår undersøkelse innenfor en målgruppe som er mer sårbar for slike endringer,
viser noe av det samme. Vi aksepterer endringer og nye regler for vårt daglige
liv. Men konsekvensene for vår målgruppe kan være annerledes enn for
flertallet i befolkningen. Undersøkelsen viser noe av dette, mens andre
konsekvenser kan bli synlige i ettertid.
Barna i vår målgruppe er sårbare for endringer. De fleste er avhengige av en
stor grad av forutsigbarhet og for mange er det nødvendig med tilrettelegging
på flere områder. Noen av barna vil i en slik situasjon miste læringsutbytte,
mens andre vil oppfatte situasjonen som mindre stressende og profitere på en
endret skole- og familiesituasjon.
Vi ser at selv om mange skoler og det øvrige hjelpeapparatet har stilt opp og
bistått elever og familier, er det også mange som rapporterer om stor svikt i
bistand og tjenester.
Det vil være av interesse å gå dypere inn i materialet for bl.a. å se på
geografiske ulikheter og hvordan disse har påvirket den enkelte og familien.
Dette er tidkrevende arbeid og vil kreve en del ekstra ressurser. Det vil være
grunnlag for å søke prosjektmidler for å få utført dette arbeidet. Vårres ønsker
også å få den informasjonen undersøkelsen har gitt inn i vårt kursmateriell for
skoler, fritidsledere, trenere og kommuneansatte. Undersøkelsen har gitt oss
viktig informasjon for å kunne videreutvikle materiell og informasjons- og
kurstilbud.
Vi ser også mye informasjon i materialet som kan være nyttig for
tjenesteapparat og undervisningssektor. Både de ulike besvarelsene og de
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geografiske forskjellene. Vårres vil derfor presentere undersøkelsen i form av
en trykt rapport og være tilgjengelig for presentasjon av funn i undersøkelsen i
ulike fora.
I første omgang sendes rapporten ut via e-post og via hjemmesider, mens trykt
rapport vil bli sendt ut til spesielle interessenter og på forespørsel i ettertid.
Vårres arbeider også med ytterligere en undersøkelse som vedrører livet under
korona pandemien. Her er målgruppen voksne med ulike utfordringer.
Spesielt vil vi undersøke innenfor målområdet utviklingsforstyrrelser og
hvordan pandemien har påvirket livet til mennesker innenfor målgruppen.
Vi vil igjen takke alle som har bidratt til at vi fikk gjennomført denne
undersøkelsen, og håper og tror at det er mange som kan nyttiggjøre seg den
informasjonen undersøkelsen gir.

Malvik 10. juni 2020.

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge

Arthur Mandahl
Daglig leder
(sign)
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