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Forskningsspørsmål: 
• 1. Hva legger rusavhengige mødre som selv har vokst opp i en 

rusavhengighetssituasjon i det å være ”en god mor”? 

• 2. Hvordan opplever moren at egne foreldres rusavhengighet 

medførte belastning for henne i oppveksten?  

• 3.  Hva ønsker mor å gjøre for å forebygge at barnet hennes opplever 

tilsvarende belastninger?  

 

• 4.  Hvordan beskriver mor at barnefar/annen støtteperson kan bistå i 

dette forebyggingsarbeidet?  

• 5. Hvordan forstår far/støttepersonen sitt bidrag vedrørende å 

utvikle omsorgssituasjonen for barnet? 

 

• 6.  Hvordan beskriver terapeutene sitt arbeid for å utvikle en god nok 

omsorgssituasjon for barnet? 

 

2013 - Wiig 



 
Metode: 

2013 – Wiig 

Datainnsamling Analyse 

18 dybdeintervjuer av 9 rusavhengige 

mødre vokst opp med rusproblemer 

hos omsorgspersoner 

Systematisk tekstkondensering 

9 dybdeintervjuer av 9 støttepersoner. 

 

Systematisk tekstkondensering 

 

3 fokusgruppeintervjuer med ansatte 

 

Diskursanalyse (?) 

 



Hovedfunn: 

• Et liv på kanten av 

samfunnet 

 

• Rusbruk som en selvfølge 

 

• Traumatiske erfaringer 

Dato - Forfatter 



5 utfordringer: 

• 1 Bli mamma 

• 2 Holde seg rusfri 

• 3 Bearbeide traumer 

• 4 Bygge sosialt nettverk 

• 5 Bli en samfunnsborger 

Dato - Forfatter 



 

 

 
Substance-dependent 

women becoming 

mothers. Breaking the 

cycle of adverse 

childhood experiences. 

 

  

 

 

Wiig, Haugland, Halsa, Myhra (2014) Substance-

dependent women becoming mothers: Breaking the 

cycle of adverse childhood experiences. Child & Family 

Social Work. doi:10.1111/cfs.12190 

 



 

 

2. Artikkel (Innsendt september 2015) 

 

Social support available for substance-

dependent mothers and their offspring. 

 

*  Hver av mødrene har pekt ut sin 

 nærmeste støtteperson for livet etter 

 innleggelsen. (I noen tilfeller er dette 

 barnefar.) 

*  Støttepersonene intervjuet om 

 hvordan de bidrar til sosial støtte for 

 mor-barn dyadene. 

*  Tekstene analysert i sammenheng 

 med mødreintervjuene 
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3. Artikkel (2015/-16) 

 

• Fokusgruppeintervjuer av 

terapeutene ved enheten der 

kvinnene har vært innlagt. 

 

• Hvordan bidrar de til at 

mødrene skal bli gode 

omsorgspersoner og barna få 

gode oppvekstbetingelser? 

 

2013 - Wiig 



2016: Skrive kappen 

2017: Innlevering og disputas 

 

2013 - Wiig 


