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Hur stödjer vuxenpsykiatrin barn till psykiskt sjuka? 

 

Marika Södergren 

 

 

Barn till psykisk sjuka kan ha ökad risk för psykisk ohälsa men detta kan 

uppvägas av tillgängliga skyddsfaktorer. Barn har blivit mer 

uppmärksammade inom vuxenpsykiatrin på senare år. Beardslees familje-

intervention implementeras sedan 2008 i Sverige. Studien undersökte hur 

vuxenpsykiatrin stödjer barn till psykisk sjuka, speciellt angående 

interventionen. Tio anställda, utbildade i interventionen, från sju 

psykiatriska kliniker i Stockholm intervjuades. Materialet analyserades 

abduktivt. Barns reaktioner och behov visade sig påverkas av föräldra-

funktionen och risk- och skyddsfaktorer hos barnet, i omgivningen och 

situationen. Interventionen upplevdes bli ett sätt att uppmärksamma barn 

och skapa dialog inom familjen. Samtidigt upplevde deltagarna bristande 

kunskap om hur man kommunicerar med barn. För att stödja barn som mår 

dåligt skulle ett samarbete med BUP behövas. Ingen barnpolicy på 

avdelningsnivå finns och barns delaktighet ansågs låg. Preventivt arbete kan 

minska riskfaktorerna, men fokus måste också vara att öka barns möjlighet 

att hantera vardagssituationen, vilken kan förändras av omständigheterna 

och över tid.  

 

              Keywords: children of psychiatric patients, parental mental illness, 

      Beardlees family intervention, children’s adjustment, support 

 

 

Inledning 
 

Barn till psykisk sjuka har länge varit osynliga för vuxenpsykiatrin. Detta trots att det kan 

finnas en ökad risk för att dessa barn utvecklar emotionella, kognitiva, sociala och 

beteendemässiga problem (Cogan, Riddell, & Mayes, 2005; Kinsella, Anderson, & Anderson, 

1996; Knutsson-Medin, Edlund, & Ramklint, 2007). Antagandet att psykiatripatienter inte har 

minderåriga barn kan ha gjort att uppgifter om föräldraskap inte efterfrågats och resulterat i 

barnens osynlighet (Bibou-Nikou, 2004; Maybery & Reupert, 2009; McConnell Gladstone, 

Boydell, & Mckeever, 2006; Mordoch & Hall, 2008). Men psykiatrin har nu börjat 

uppmärksamma patienter som även är föräldrar (McConnell Gladstone et al., 2006). I Sverige 

har en undersökning av Östman (2008) visat att 28 % av patienterna inom slutenvården och 

51 % inom öppenvården har minderåriga barn. En stor andel av dessa föräldrar har vårdnaden, 

där kvinnor oftare är vårdnadsgivare och lever med sina barn än män (Östman, 2008).   

 Flera svårigheter kan medföra en psykisk sjukdom för barnet. Psykosociala faktorer så som 

inkonsekvent uppfostran, oförutsägbarhet, känslomässig otillgänglighet, mindre gensvar från 

föräldern, bristande socialt nätverk men också barnets brist på lämpliga copingstrategier och 

hereditet kan bli riskfaktorer vilka kan inverka på barnets utveckling och anpassnings-

förmåga till förälderns sjukdom (Bassani, Padoin, Philipp, & Veldhuizen, 2009; Beardslee et 

al., 1997a; Downey & Coyne, 1990; Knutsson-Medin et al., 2007; Korhonen, Vehviläinen-

Julkunen, & Pietilä, 2008b; LeClear O´Connell, 2008; Mordoch & Hall, 2002). En 

desorganiserad anknytning och förälderns psykiska otillgänglighet under barnets två första år 

är enligt Wennerberg (2008a, 2008b) en viktig riskfaktor för barns senare psykiska ohälsa. 

Utvecklandet av desorganiserad anknytning sker när föräldern upplevs som skrämmande eller 
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verkar bli skrämd av barnet. Barns kognitiva omognad skapar svårigheten att avgöra om 

situationer är farliga och bör undvikas, där det största farotecknet är förälderns fysiska och 

psykiska frånvaro. En bristande respons från föräldern att reglera barnets känslor skapar 

svårigheter för barnet till mentalisering, det vill säga tolka och förstå egna och andras 

beteenden och reglera sina känslor (Wennerberg, 2008a, 2008b). Om den friska föräldern 

överväldigas av sjukdomen eller undervärderar barnets upplevelse och ger för lite stöd eller 

förklaring till den sjukes beteende inverkar även det negativt på barnets anpassning att förstå 

och klara av situationen (Kinsella et al., 1996; Östman, 2008).  

 Psykisk sjukdom hos en förälder kan leda till att barnet får ökat ansvar. Barn kan även bli 

informella vårdare till sina psykiskt sjuka föräldrar (Korhonen, Vehviläinen-Julkunen, & 

Pietilä, 2008a; McConnell Gladstone et al., 2006) speciellt vid för lite stöd från andra, vilket 

gör att barnet ofta tar över ansvaret (Hedman Ahlström, Skärsäter, & Danielson, 2009). Ett 

ökat ansvar blir till en riskfaktor när barnet får en föräldraroll. Barnet har inte den 

utvecklingsnivå eller emotionella kapacitet som krävs för att klara denna roll. Därför är det 

viktigt att föräldrarna får stöd i att upprätthålla sin föräldraroll (Korhonen et al., 2008a; 

McConnell Gladstone et al., 2006). Psykiska sjukdomar är ofta stigmatiserande och döljs på 

grund av att det finns en negativ syn på dessa sjukdomar i samhället. Stigma kan göra att barn 

inte delger sina upplevelser eftersom de är lojala och vill skydda föräldern. Detta påverkar 

barns anpassning negativt eftersom det kan skapa rädsla, social isolation och sämre coping-

strategier (Cogan et al., 2005; Focht-Birkerts & Beardslee, 2000; McConnell Gladstone et al., 

2006 Mordoch & Hall, 2008). 

 En och samma riskfaktor kan ha olika konsekvenser beroende på barns ålder, individuella 

egenskaper och utvecklingsstadium. Riskens styrka inverkas av antalet ogynnsamma faktorer, 

utsatthetens intensitet och dess varaktighet. Inte endast en isolerad och specifik faktor så som 

förälderns sjukdom kan predicera barnets risk att själv drabbas av psykisk ohälsa. Flera 

faktorer kan ha stor betydelse för hur ett barn påverkas och utvecklas (Wachs, 2000). Ju fler 

negativa faktorer desto högre risk men risken kan också minskas genom närvaron av skydds-

faktorer (Lagerberg & Sundelin, 2000). Balansen mellan risk- och skyddsfaktorer hos barnet 

och dess omgivning påverkar därför barnets utveckling och risk för psykisk ohälsa 

(Cederblad, 2003). Förälderns sjukdom kan vara mindre inflytelserik än den sociala 

svårigheten som associeras med psykiska sjukdomar (Bibou-Nikou, 2004; McConnell 

Gladstone et al., 2006) och både genetiska och psykosociala faktorer inverkar om barnet 

utvecklar psykisk ohälsa (Beardslee et al., 1997b, 1998; LeClear O´Connell, 2008; Riley et 

al., 2008).  

 

 

Den utvecklingsekologiska modellen 
 

Barn lever i en social kontext där ett ömsesidigt samspel finns mellan deras fortskridande 

utveckling och de föränderliga miljöer barnet lever i. Barn innefattas i olika systemnivåer 

vilka enligt Lagerberg och Sundelin (2000) påverkar och påverkas av varandra. Mikrosystem 

innefattar barnet och den närmaste omgivning exempelvis hemmet och skolan där barnet har 

en specifik roll. Relationerna mellan olika mikrosystem bildar mesosystem som är relationer 

mellan betydelsefulla miljöer så som familj och kamratgrupp. Exosystem är ett system som 

barnet inte ingår i eller behöver ha direkt kontakt med men som ändå påverkar dem, 

exempelvis vuxenpsykiatrins organisation. Makrosystemet påverkar alla samhällsmedborgare 

och utgörs exempelvis av politiska, sociala och kulturella system vilka kan uttryckas i lagar, 

värderingar och ideologi. Barn berörs av alla dessa system där olika faktorer på olika system-

nivåer påverkar barns livssituation (Lagerberg & Sundelin, 2000). Hur barn berörs av dessa 

system på olika systemnivåer visar exempelvis den nya lagen. På makronivå där lagen om att 
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hälso- och sjukvården blir skyldiga att beakta barns behov av information, råd och stöd när 

förälder drabbas av allvarlig psykisk sjukdom (SoU, 2009) inverkar på exonivån. Alltså lagar 

som stiftas på makronivå anger vilka skyldigheter exempelvis vuxenpsykiatrin, på exonivå, 

har rörande anhöriga barn. Vuxenpsykiatrin måste anpassa sig efter lagen och Beardslees 

familjeintervention kan vara ett sätt att svara upp till skyldigheterna. Detta inverkar i sin tur 

på mesonivån eftersom en sjuk förälder får hjälp att stödja barnet på mikronivå. Genom att 

föräldern får hjälp att stödja barnet kan familjefunktionen öka vilket även påverkar barnet på 

mikronivå. Att barnet får stöd kan också inverka utifrån exonivån. Detta eftersom skydds-

faktorer, exempelvis en familjeintervention, kan göra att barnet inte utvecklar egen psykisk 

ohälsa och därför inte behöver ha kontakt med barn och ungdomspsykiatrin (BUP), vilket ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv bidrar till att resurser sparas på makronivå. Detta visar 

tydligt att de olika systemnivåerna påverkar och påverkas av varandra.  

 

 

KASAM och copingstrategier 

 

Trots att barns uppväxtmiljö kan vara stressframkallande kan deras hälsa bibehållas över tid. 

Antonovskys (1991) känsla av sammanhang (KASAM) förklarar hälsan utifrån tre centrala 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är den utsträckning 

som i detta fall barn upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt fattbara, alltså en 

ökad förståelse för varför den sjuka föräldern förändrats och vad det beror på. Hanterbarhet är 

upplevelsegraden av tillgängliga resurser, så som att den andra föräldern kan stödja barnet att 

möta uppkomna svårigheter. Meningsfullhet innefattar kognitiva och emotionella aspekter 

som underlättar förståelsen av ens värld och de resurser som finns tillgängliga. Genom en 

ökad förståelse och tron på att situationen är hanterbar trots förälderns sjukdom ökar 

förmågan att se situationen som meningsfull. Livshändelsestressorer, exempelvis att en 

familjemedlem blir sjuk, påverkar barnet men det är inte händelsen i sig utan de följder den 

ger upphov till, exempelvis förälderns frånvarande eller sjukdomens inverkan på förälderns 

beteende. Individens KASAM påverkar hur händelsen uppfattas och om följderna blir 

skadliga, neutrala eller stärkande. Krav som överskrider individens resurser, medför 

påfrestningar och minskar välbefinnandet inverkar sannolikt negativt på hälsan (Antonovsky, 

1991). En bristfällig förståelse för förälderns sjukdom kan medföra negativa känslor så som 

ilska, frustration och självanklagelse hos barnet (Riley et al., 2008). Trots att KASAM kan 

förklara hälsans bevarande uppnås den helt först i vuxen ålder på grund av barns brist på 

erfarenheter, men den formas i barndomen. Genom att stimuli betraktas som meningsfulla, 

begripliga och hanterbara skapas en effektivare copingstrategi hos barnet att lösa de problem 

som stressorerna orsakat (Antonovsky, 1991).  

 Barns coping, alltså hur barn hanterar uppkomna svårigheter, inverkar på hälsan det vill 

säga välbefinnandet. Copingstrategier är medvetna viljeansträngningar att reglera emotion, 

kognition, beteende, fysiologi eller omgivning i reaktionen på den stressfulla händelsen (Jaser 

el al., 2005; Langrock, Compas, Keller, Merchant, & Copeland, 2002). Att leva med en 

psykiskt sjuk förälder utmanar barnets copingstrategier där sjukdomen blir en kronisk stressor 

som påverkar barnets utveckling (Pretis & Dimova, 2008) och anpassningsförmåga, det vill 

säga hur barnet kan hantera förälderns sjukdom och vad den medför (Cogan et al., 2005; Jaser 

el al., 2005; Langrock el al., 2002). Barns copingstrategier kan vara att försöka ändra den 

stressfulla situationen eller sina känslor genom problemlösning, emotionella uttryck eller 

emotionell reglering. Problemlösning kan göra det lättare att hantera yttre och inre stressorer 

(Kinsella et al., 1996). Strategierna kan även vara att försöka anpassa sig eller acceptera 

situationen genom att reglera uppmärksamhet och tankar. Dessa olika copingstrategier anses 

ge lägre nivåer av emotionella och beteendemässiga problem, medan strategier där barnet 
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distanserar sig psykiskt, emotionellt eller kognitivt från den stressframkallande situationen 

genom önsketänkande, undvikande eller förnekande associeras med sämre anpassning (Jaser 

el al., 2005; Langrock, el al., 2002). Om barn får lära sig hur de bäst kan hantera sin förälders 

sjukdom genom copingstrategier så som distraktion, acceptans och kognitiv restriktion, vilket 

innebär att undvika att grubbla och minska den emotionella och fysiologiska reaktionen, 

minskar risken för utvecklandet av aggressivitet, depression och ångest (Korneluk & Lee, 

1998). En ökad förståelse för sjukdomen påverkar barns copingförmåga positivt (Riley et al., 

2008).  

 

 

Skyddsfaktorer 

 

Barns motståndskraft påverkas av deras personlighet och copingstrategier. Forskningen 

fokuserar vanligen på risken att utveckla psykisk ohälsa när barn lever tillsammans med en 

psykiskt sjuk förälder, men många barn bibehåller hälsan trots många riskfaktorer 

(McConnell Gladstone et al., 2006). Barn som utsätts för en eller flera riskfaktorer men ändå 

utvecklas till välfungerande individer fria från noterbara utvecklingsproblem kallas ofta för 

motståndskraftiga barn (Bradley et al., 1994). Denna motståndskraft är inte en egenskap utan 

kan förändras av omständigheterna och över tid (Lagerberg & Sundelin, 2000; Werner & 

Smith, 2003) och regleras av en dynamisk interaktion mellan olika risk- och skyddsfaktorer i 

barnets personlighet, familj och i den sociala miljön (Werner & Smith, 2003). Motstånds-

kraftiga barn anses ha förmågan till realitetstestning, de involverar sig inte i den sjukes 

förvrängda verklighetsuppfattning och kan skilja på sjukt respektive friskt beteende (Kinsella 

et al., 1996; Mordoch & Hall, 2002, 2008; Östman, 2008). De använder mer effektiva coping-

strategier, uppfattar negativa livshändelser som mindre hotande för deras välbefinnande (Lin, 

Sandler, Ayers, Wolchik, & Luecken, 2004), har en god social förmåga och kan hantera 

uppkomna svårigheter (McConnell Gladstone et al., 2006). Ett lugnt temperament, positiva 

karaktärsdrag, intelligens och mognad hos barnet inverkar också positivt på deras anpassning. 

Detta skulle kunna innebära att ett barn med exempelvis ett lugnt temperament lättare får stöd 

från omgivningen och en samverkan sker därför mellan individ och miljö (Scherer, Melloh, 

Buyck, Anderson, & Foster, 1996).  

 Barns anpassning och välbefinnande påverkas också av miljöförhållanden såsom socialt 

nätverk och hemmiljö. Tillgång till socialt nätverk och andra vuxna förebilder anses positivt 

för barns anpassning (Mordoch & Hall, 2002, 2008; Riley et al., 2008; Östman, 2008). Det 

kan göra att andra uppfattar barnets behov, minskar isoleringen, reducerar stigma, ger barnet 

information och skapar normalisering genom att upplevelserna delas med någon. Detta kan 

öka barnets copingförmåga och minska riskbelastningen (Kinsella et al., 1996). Även den 

friska föräldern kan öka barns anpassning genom att vara stödjande, ansvarstagande, hantera 

uppkomna svårigheter, upprätthålla disciplinen och vara en förebild (Riley et al., 2008; 

Östman, 2008). Att stödja barnet att formulera sin upplevelse av förälderns dysfunktionella 

beteende och att familjen bearbetar sina känslor istället för att undanhålla dem ökar hela 

familjens KASAM (Focht-Birkerts & Beardslee, 2000; Riley et al., 2008). Barn behöver hjälp 

med att reglera emotioner, uppmärksamhet och beteende (LeClear O´Connell, 2008). Barnets 

kognitiva utveckling påverkar förmågan att förstå ambivalent och motsägande beteende. En 

trygg och trivsam hemmiljö där barnet upplever närhet och kärlek är viktig för välbefinnandet 

(Hedman Ahlström et al., 2009) där positiva familjerelationer kan minska risken att barnet 

negligeras (Cogan et al., 2005; Downey & Coyne, 1990). Om barnet använder konstruktiv 

flykt genom fritidssysselsättningar ger det en temporär positiv befrielse mentalt eller fysiskt 

från stressen i uppväxtmiljön (Riley et al., 2008; Kinsella et al., 1996). Men trots en otrygg 
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uppväxt kan barn ändå få en grundläggande tillit till sig själv och andra genom att senare i 

livet erfara positiva relationer (Wennerberg, 2009). 

 Utan information ökar svårigheten att kunna tolka situationen. En viktig skyddsfaktor är 

därför åldersrelaterad information om sjukdomen och dess uttryck vilket ökar förståelsen och 

de effektiva copingstrategierna (Cogan et al., 2005; Kinsella, 1996; Riley et al., 2008; Slack & 

Webber, 2008). Det kan hjälpa barnet att förutsäga förälderns beteende, att det finns en yttre 

förklaring, och att barnet inte orsakat sjukdomen eftersom barn ofta anklagar sig själva för 

förälderns svårigheter (Beardslee et al., 1997a; Cogan et al., 2005; Riebschleger, 2004; Pretis 

& Dimova, 2008; Östman, 2008). Information kan minska oron för förälderns förändrade 

beteende och suicidbenägenhet, medicinering, stigma samt för hereditet (Riebschleger, 2004; 

Östman, 2008).  

 En betydelsefull skyddsfaktor är delaktighet men studier visar att barn upplever en brist på 

delaktighet när föräldern blir sjuk. Barn anser sig ha en begränsad kunskap om psykiatrin 

speciellt rörande hospitalisering (Riebschleger, 2004). Få barn ansåg att de fått adekvat 

information om sjukdomen från sina föräldrar eller sjukvården (Kinsella, 1996). Föräldrarna 

kan tro att om man inte pratar med barnet om sjukdomen så påverkas de inte (Beardslee et al., 

1997a). En psykiskt sjuk förälder undervärderar ofta sjukdomens effekt på barnet och försöker 

dölja symptom, så som beteendeförändringar, vilket barn i regel ändå är medvetna om (Pretis 

& Dimova, 2008). Även den friska föräldern kan undervärdera barnets upplevelse (Korhonen 

et al., 2008a; Mordoch & Hall, 2002). Barn önskar mer kontakt med professionella inom 

vuxenpsykiatrin både under och efter vårdtiden. De önskade att få bli delaktiga, informerade, 

hörda och erbjudas stöd (Knutsson-Medin et al., 2007; Maybery & Reupert, 2009). Men 

eftersom sjukvården oftast inte pratar med barnet om sjukdomen, deras situation eller ger stöd 

upplever många att de lämnas ensamma att hantera situationen (Östman, 2008).   

 Att ge barn information upplevs ofta som komplicerat. Professionella inom vuxen-

psykiatrin har oftast svårt att kommunicera med barn om deras upplevelse i relation till 

förälderns sjukdom och förklara förälderns beteende och emotioner. Men förståelse för 

sjukdomen är viktig för bibehållandet av barns psykiska hälsa. Vanligen är inställningen att 

barn borde skyddas från förälderns sjukdom och som professionell kan eller ska man inte 

prata med barnet. Barnets ålder är också en svårighet gällande kommunikationen, speciellt om 

barnet är mindre. Ju mindre barnet är desto större är sannolikheten att man inte informerar 

(Bibou-Nikou, 2004; Pretis & Dimova, 2008). Professionellas svårighet att samtala med barn 

kan bero på synen att barn är mindre kompetenta och att har sämre kapacitet att förstå sina 

upplevelser i relation till förälderns sjukdom (Bibou-Nikou, 2004).  

 Hur kommer det sig att barns stödbehov inte tillgodoses? I en studie av Östman (2008) 

visade det sig att majoriteten av de barn som hade en förälder som vårdades inom psykiatrin 

behövde stöd men att detta bara erbjöds i hälften av fallen. Samma nivå av stödbehov fanns 

bland barn oavsett förälderns kön, ålder, diagnos eller psykosociala funktion. Dessa faktorer 

inverkade inte heller på om stöd gavs eller inte (Östman, 2008). Detta kan bero på att 

sjukvården behandlar individen och inte ser till familjesituationen, där barn sällan ses som 

anhöriga vid förälderns sjukdom. Alltför lite uppmärksamhet har generellt getts av 

professionella angående barns upplevelse av förälderns psykiska sjukdom (Bibou-Nikou, 

2004; McConnell Gladstone et al., 2006; Korhonen et al., 2008a, 2008b). Det finns sällan 

någon policy för hur man ska ta hand om barnen (Maybery & Reupert, 2009; Slack & 

Webber, 2008). En undersökning gjord av Slack och Webber (2008) inom slutenvårds-

psykiatrin visade att professionella ansåg att det var viktigt att stödja barnen men de 

hänvisade eller erbjöd inget stöd och generellt var åsikten att det inte var deras roll. Detta kan 

förklara varför barns stödbehov sällan blir uppmärksammat eller tillgodosett (Slack & 

Webber, 2008). Vården bör vara familjecentrerad och undersöka om patienten är förälder 

(Riebschleger, 2004). Hela familjens situation bör uppmärksammas och ett familjestöd borde 



6 
 

erbjudas (Cogan et al., 2005; Hedman Ahlström et al., 2009). Att se till familjens behov 

kräver ett samarbete mellan vuxenpsykiatrin och BUP samt socialtjänsten (Korhonen et al., 

2008b) speciellt om man ska upptäcka barn som far illa. Detta kan försvåras i och med hälso- 

och sjukvårdens samt socialtjänstens organisationsuppdelning mellan barn och vuxen 

(McConnell Gladstone et al., 2006; Slack & Webber, 2008), vilket kan göra att barn inte får 

det stöd de behöver. Detta har även gjort att i lagen om information, råd och stöd till barn 

nämns att det är viktigt att kommun och landsting samarbetar (SoU, 2009). Följaktligen ligger 

svårigheten här att stödja barn på exonivå där vården i regel inte är familjecentrerad, en sådan 

vård innebär att man tar hänsyn till patientens mesonivån, det vill säga dennes familj, vilket 

kräver ett samarbete med andra organisationer på exonivå, exempelvis BUP. 
 

 

Familjeintervention som preventiv åtgärd 
 

Stöd från vuxenpsykiatrin kan alltså minska risken för psykisk ohälsa och anpassnings-

svårigheter hos barnet. Prevention innebär att stödja barnets utveckling, minska riskfaktorerna 

och arbeta med familjen i ett tidigt stadium innan problem utvecklas och blir allvarliga. Detta 

kan öka barns KASAM, motståndskraft och förståelse för sjukdomen (Beardslee, 1998; 

Knutsson-Medin et al., 2007). Trots detta har en svensk studie visat att vuxenpsykiatrin endast 

i 15 % av fallen gett barn information om förälderns sjukdom (Knutsson-Medin et al., 2007). 

Psykiatrin behöver identifiera och komma i kontakt med barn till allvarligt psykiskt sjuka, 

men oftast är barn inte dokumenterade i journalen eller en del i behandlingsplanen (Korhonen 

et al., 2008a; LeClear O´Connell, 2008; Maybery & Reupert, 2009). När föräldern hamnar på 

sjukhus finns möjlighet att finna de oftast så oidentifierade barnen till dessa patienter. Detta 

skapar en möjlighet att hjälpa föräldern och barnet att hantera krisen som sjukdomen medför 

(Korhonen et al., 2008b). En familjeintervention behövs där sjukvården stödjer föräldrarna att 

kommunicera med sina barn (Knutsson-Medin et al., 2007). Många föräldrar vill hjälpa sina 

barn och är bekymrade över hur sjukdomen inverkar på deras utveckling, men få resurser 

finns för att stödja dem i deras föräldraskap (Mordoch & Hall, 2008; Bibou-Nikou, 2004). 

Samtidigt finns en rädsla för andras dömande och att barnen kan bli omhändertagna vilket kan 

göra att man inte söker vård eller vill prata om sjukdomen (Bibou-Nikou, 2004; Korhonen et 

al., 2008b; Maybery & Reupert, 2009). Att professionella inte får prata med barnet kan bero 

på att förälderns fokus är på de egna behoven, att de inte uppfattar barnets behov och ser hur 

sjukdomen påverkar dem. Detta leder till att barnen blir utan stöd och information (Maybery 

& Reupert, 2009).  

 Ett sätt att stödja barn är genom preventionsprogram vilket kan vara en metod för att 

försöka motverka utvecklandet av en eventuellt psykisk ohälsa. Att sjukvården inte använder 

preventionsprogram kan bero på synen att förälderns mentala hälsa kan förvärras genom att 

behöva prata om sina barn, men även att professionella inte har kunskaper eller färdigheter för 

att kunna hantera barns behov (Slack & Webber, 2008). Det finns ingen definitiv intervention 

som har blivit accepterad, genomförd och anses vara en effektiv preventiv åtgärd för psykiska 

sjukdomar och dess negativa inverkan på barn (Riley et al., 2008). Prevention anses ha fått 

lite uppmärksamhet eftersom det är svårt att bevisa dess nytta, men genom preventiva 

åtgärder skulle sjukvården ta ett långsiktigt samhällsansvar för barnen (Beardslee, 1998). Att 

familjestödsprogram är preventiva är omdiskuterat och de flesta program har inte blivit 

tillräckligt evaluerade. Anledningen till detta kan vara kortare vårdtider och att en evaluering 

förutsätter barnets perspektiv, för att ett lämpligt stöd ska kunna ges. Generellt finns två 

uppfattningar; att professionsdrivna intensiva interventionsprogram inte är effektiva utan 

familjeutvecklingsprogram och stödgrupper eller att familjestödsprogram är preventiva 

eftersom det uppvisat en viss effekt (Mordoch & Hall, 2002). 
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 Sättet man kan stödja barn på kan skilja sig åt beroende på om man fokuserar på familjen 

eller på föräldrarna. Familjeinterventioner kan indelas i två former antingen undervisnings-

intervention (lecture/discussion) eller klinisk intervention (clinical-facilitated) (Beardslee et 

al., 1997a). Interventionerna har visat en positiv preventiv effekt vilket visats genom en ökad 

anpassning och tillfredsställelsen hos familjer, en större förståelse för sjukdomen och barnets 

upplevelse, bättre familjesammanhållning, copingstrategier och kommunikation samt 

förändrade sjukdomsrelaterade attityder och beteenden. Den kliniska interventionen ansågs ge 

ett bättre utfall än undervisningsinterventionen. Detta kan bero på att den pågår under en 

längre tid, informationen relateras till individens unika sjukdomserfarenhet och hela familjen 

involveras och får specifik hjälp (Beardslee et al., 1997a; Riley et al., 2008). Undervisnings-

interventionen innebär att föräldrarna informeras oftast vid två träffar. Sjukdomen anses vara 

en familjeupplevelse men information relateras inte till familjens individuella upplevelser. 

Föräldrarna uppmuntras att prata med barnen om sjukdom men får ingen hjälp att genomföra 

samtalet, vilket kanske kan medföra att föräldrarna väljer att inte informera barnet (Beardslee 

et al., 1997a). Den kliniska interventionen, så som Beardslees familjeintervention, består av 

sex till åtta träffar och kan integreras i förälderns behandling. De två första träffarna är med 

föräldrarna där sjukdomen, synen på barnets upplevelse, risk och skyddsfaktorer tas upp. 

Därefter genomförs en enskild intervju med barnet, ett uppföljningsmöte med föräldrarna, ett 

familjemöte samt ett uppföljningsmöte en månad senare. Interventionen innebär att höra alla 

familjemedlemmar, ta upp skam- och skuldkänslor, informera om sjukdomen och barns 

riskfaktorer samt relatera detta till individernas egna erfarenheter och coacha föräldrarna i att 

prata med barnet om sjukdomen (Beardslee et al., 1997a; Pihkala & Johansson, 2008; Riley et 

al., 2008). Beardslees familjeintervention har implementeras sedan 2008 nationellt i Sverige 

inom både psykiatrin och primärvården (SoU, 2009).  

 En av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn är åldersrelaterad information. Genom att 

barnet får tillgång till information skapas förståelse vilket ökar KASAM och de effektiva 

copingstrategierna vilket påverkar förmågan att kunna bemöta svårigheterna som kan 

förekomma när en förälder är psykiskt sjuk. Om föräldrarna inte har förmågan att se barnets 

behov av stöd blir problemet hur dessa barn kan få stöd och hur vuxenpsykiatrin ska hantera 

detta. Att genomföra en familjeintervention kan göra att kommunikationen i familjen öppnas 

upp där barn får information om förälderns sjukdom. Men hur långtgående den preventiva 

effekten är kan vara svårt att veta speciellt med tanke på att barns motståndskraft förändras 

över tid och av situation. Enligt en undersökning av Östman (2008) behövde majoriteten av de 

barn som hade en förälder som vårdades inom psykiatrin stöd. Den nya lagen från 1 januari 

2010 innebär att alla barn har rätt till information, råd och stöd om föräldern har en allvarlig 

psykisk sjukdom (SoU, 2009), men frågan blir om vuxenpsykiatrin kan nå upp till detta?  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte var att undersöka hur vuxenpsykiatrin stödjer anhöriga barn när deras förälder 

drabbats av psykisk ohälsa. Den 1 januari 2010 kom en ny lag där hälso- och sjukvårdens 

personal blir skyldiga att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när barnets 

förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med drabbas av en 

allvarlig psykisk eller fysisk sjukdom (SoU, 2009). Beardslees familjeintervention 

implementeras samtidigt nationellt i Sverige vilket gör det intressant att se hur man på detta 

sätt kan uppmärksamma anhöriga barn. Men också se hur intervention kan bidra till barns 

KASAM och hur det påverkar dem utifrån den utvecklingsekologiska modellen. 

 Min förförståelse inom detta ämne var att vuxenpsykiatrin har börjat uppmärksamma 

anhöriga barn men att det generellt inte har funnits något specifikt och utvecklat stöd när 



8 
 

föräldern insjuknar i en psykisk sjukdom. Stödet är begränsat och ofta kan den friska 

föräldern anses vara den som bäst stödjer och informerar barnet.   

Följande frågeställningar formulerades: 

1. Vilken erfarenhet har vuxenpsykiatrin av hur barn reagerar på sin förälders sjukdom?  

2. Vilken är den rådande synen bland sjukvårdspersonalen angående barns behov i 

samband med förälderns psykiska sjukdom? 

3. Hur har anhörigstödet förändrats sedan införandet av Beardslees familjeintervention 

och hur fungerar det i praktiken?        

4. Märker man någon skillnad efter interventionen på barns upplevelse och reaktioner?

  

 

Metod 
 

Deltagare 

 

Intervjuer genomfördes med en man och nio kvinnliga anställda, åtta inom vuxenpsykiatrins 

öppenvård, varav tre inom psykosvård, och två inom slutenvården med öppen frigång, alla 

utbildade i Beardslees familjeintervention. Denna metodutbildning bestod av 5 heldagar under 

2 terminer samt 30 timmar handledning, där man ska ha genomfört minst två handledda 

familjeinterventioner och skrivit en processbeskrivning. Deltagarna arbetade på sju olika 

psykiatriska kliniker i Stockholm. Den yngsta var 39 år och den äldsta 57 år och de hade 

arbetat mellan 8 till 36 år inom psykiatrin. Av deltagarna var en socionom/kurator, fyra 

mentalskötare och fem sjuksköterskor varav en även var enhetschef och en barnsamordnare. 

Flera av deltagarna hade erfarenhet både från öppen- och slutenvårdspsykiatrin och några 

hade även terapeutisk fortbildning. Samtliga deltagare hade egna barn vilket de ansåg ökade 

deras förståelse för föräldraskapet.  

 

Material  
 

En semistrukturerad intervjuguide användes och bestod av 53 frågor där 4 frågor angående 

barnbesök endast ställdes till deltagare inom slutenvården. Intervjuguiden reviderades under 

studiens gång eftersom vissa frågor endast lämpade sig för slutenvård speciellt rörande besök 

av barn. En fråga lades även till där deltagarna själva fick redogöra för ett barnsamtal de haft 

vilket i vissa fall underlättade att deltagarna kunde erinra sig barns reaktioner eller svårigheter 

i samtalssituationen. Berörda frågeområden var exempelvis deltagarnas erfarenhet av 

barnbesök, deras upplevelse av barns och föräldrars reaktion och mående, information och 

användandet av familjeintervention som stödform. Centrala frågor som ställdes var: ”Hur ser 

du på barns delaktighet inom vuxenpsykiatrin?”, ”På vilket sätt kommer du i kontakt med 

anhöriga barn?”, ”Vilken erfarenhet har du av hur barn reagerar på sin förälders psykiska 

sjukdom?”, ”Vem anser du ska informera barnet om sjukdomen som föräldern har och vad 

den innebär?” samt ”På vilket sätt påverkar denna intervention familjens och framförallt 

barnens hanterbarhet och mående?”. 
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Procedur 
 

Kontakt togs med en verksamhetschef inom öppenvården som ansvarade för interventions-

gruppen inom klinikens öppen- och slutenvård samt med fyra personer som själva var 

utbildade och utbildade andra i metoden. Verksamhetschefen och en av utbildarna 

vidarebefordrade i sin tur kontakt till Beardsleeutbildade inom vuxenpsykiatrins öppen- och 

slutenvård samt blev själva intervjuade. Information gavs om de forskningsetiska principerna; 

att deltagandet var frivilligt, att medverkan närsomhelst kunde avbrytas, att materialet skulle 

behandlas konfidentiellt och endast användas i forskningssyfte. De tio intervjuerna skedde på 

arbetstid och tog mellan 30- 60 minuter. 

 

 

Databearbetning 
 

De tio inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant, där även emotionella uttryck 

registrerades. Detta resulterade i sammanlagt 264 sidor vilka analyserades genom menings-

koncentrering med en induktiv ansats som i viss mån påverkades av tidigare forskning 

angående risk- och skyddsfaktorer, där en kategorisering utifrån dessa begrepp skedde. Detta 

gör att analysen kan ses som abduktiv vilket är en kombination av induktiv och deduktiv 

ansats. Ett stort antal meningsbärande enheter framkom. Utifrån de meningsbärande enheterna 

framträdde 13 subkategorier och 7 kategorier vilka ordnades hierarkiskt. Dessa grupperades 

sedan i 2 övergripande dimensioner vilka var: Faktorer som påverkar barn vid förälderns 

psykiska sjukdom och Interventionens möjligheter och begränsningar vilka anknöt till 

frågeställningarna och intervjuguidens frågeområden. Den första dimensionens kategorier 

delades även in i risk- och skyddsfaktorer. Exempel på några meningsbärande enheter som 

ingår i kategorierna hörande till dimensionen Interventionens möjligheter och begränsningar 

var: ”Interventionen öppnar upp kommunikationen; det sätter igång en process inom 

familjen”. Dimensioner, kategorier och underkategorier presenteras i Tabell 1 och beskrivs 

sedan mer utförligt, deras sammantagna meningsinnehåll och exempel på hur de uttrycktes i 

intervjuerna. 

 

 

Resultat 

Deltagarna beskrev att patienterna oftast var kvinnor med diagnosen depression. Inom 

psykosklinikerna ansågs könsfördelningen dock var jämn. Kontakten eller vårdtiden inom 

psykiatrins öppen- eller slutenvård varierade men var längre inom öppenvården, ibland flera 

år. Att patientkontakten är kortare i slutenvården beror enligt en deltagare på en strävan efter 

korta inskrivningsperioder. Däremot kan öppenvården åta sig en längre patientkontakt. Det är 

vanligt inom allmänpsykiatrin att patienten har barn vilket enligt en deltagare kan bero på att 

kvinnor oftare har ensam vårdnad samt att fler kvinnor lever med sina barn än män. Det är 

däremot inte lika vanligt vid psykosdiagnos. Att patienten har barn uppmärksammas vid 

anamnesen där vissa åldersspann var vanligare på vissa avdelningar. Att barn är med vid 

förälderns återbesök eller hälsar på under förälderns inneliggande är ovanligt. Deltagarna 

inom slutenvården uppmuntrade besök och inom öppenvården kan man ibland ta upp frågan 

om föräldern vill ta med barnet. Genom att barn besöker eller är med på besök ansåg några 

deltagare att förutfattade meningar kan minskas, att psykiatrin avdramatiseras och barns och 

förälderns anpassning ökas. Många föräldrar upplever att barnen inte vill komma, de vill 

skydda dem och kan ibland ljuga för att barnet inte ska få veta att de har kontakt eller är 

inneliggande. 
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Tabell 1    

Dimensioner, kategorier och subkategorier som inverkar på barn till psykiskt sjuka 

 

 

Faktorer som påverkar barn vid förälderns psykiska sjukdom 
 

 Förändrad föräldraroll. Deltagarna ansåg att hela familjen påverkas när en förälder blir 

sjuk vilket även kan inverka negativt på familjerelationerna. Sjukdomen kan medföra 

svårigheter till en konsekvent och passande gränssättning, bristande omsorg, minskad 

förmåga att ge stöd, känslomässig närhet, uppmuntran, tålamod och hjälp till barnet samt 

försämrad ekonomi. Förälderns humör så som aggressivitet, minskad stresstolerans, ledsenhet 

och överdriven oro inverkar på barnet där en försämrad impulskontroll hos föräldern kan 

medföra en orimligt negativ reaktion som kan leda till våld mot barnet. Svårigheten för barnet 

blir att skilja friskt och sjukt beteende samt vad som är befogat eller inte, där förälderns 

humörpendlingar både kan skapa oro och rädsla. Olika psykiatriska diagnoser kan påverka 

barnet olika men samma diagnos kan även ge olika uttryckssätt. En deltagare nämnde att vid 

depression kan barnet ta efter symptom och själv bli mindre social och introvert. Vid 

personlighetsstörning kan föräldern bli manipulativ och känslomässigt styrd där barnet kan 

Dimensioner Kategorier   Subkategorier   

Faktorer som 

påverkar barn vid 

förälderns psykiska 

sjukdom 

 

 

Förändrad 

föräldraroll som 

riskfaktor 

 Svårighet att upprätthålla föräldrarollen,  

att ge stöd, närhet och gränssättning 

 Humörväxlingar och förändrat beteende 

Stigma som 

riskfaktor 
 Utanförskap, kontrollbehov, påverkan på socialt 

nätverk, oro för föräldern och hereditet 

 Skam- och skuldkänslor, emotionella och 

beteendemässiga reaktioner 

Ansvarstagande 

som riskfaktor  
 Barn tar en vuxenroll, ansvarar för förälderns  

mående och försöker underlätta för föräldern 

Delaktighet 

som 

skyddsfaktor 

 Socialt nätverk, åldersrelaterad information och 

öppenhet om sjukdomen,  

 God föräldrafunktion, barnet upplever att föräldrarna 

har kontroll över situationen och vardagen 

upprätthålls 

Interventionens 

möjligheter och 

begränsningar 

Ökad synlighet  Barn inom vuxenpsykiatrin från osynliga  

till mer uppmärksammade 

 Bland utbildad personal uppmärksammas 

barnperspektivet och anses viktigt 

Kunskaps- och 

resursbrist  
 Svårigheter: brist på erfarenhet av barns 

utvecklingsnivåer, barns sätt att uppvisa psykisk 

ohälsa och kommunikationssätt med barn, en icke 

tillit till metodutövaren påverkar barns öppenhet 

 Begränsningar: kan inte göras i en större 

utsträckning på grund av för stor tidsmässig åtgång 

i relation till vårdtid, föräldrar förmår inte alltid se 

barnets situation  

Förändring på 

individ- och 

familjenivå 

 Interventionen skapar dialog och sätter igång en 

process i familjen 

 Fångar upp barnets farhågor, ökar förståelsen,  

skapar trygghet och minskar stigma 
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uppleva otrygghet eftersom förutsättningarna utan förvarning kan ändras. Om föräldern är 

psykotisk med paranoida inslag kan det skapa en inre konflikt om vad som är den sanna 

verkligheten och hur den ska tolkas. En bipolär sjukdom kan skapa oro och stress hos barnet 

eftersom de försöker läsa av förälderns mående, vilket pendlar mellan mani och djup 

depression. Deltagarna nämnde att även den friska föräldern kan uppleva en belastning men 

genom att en annan förälder finns så tror man som vårdpersonal ändå att barnens behov blir 

tillfredsställda. En deltagare berättade: ”Det är svårt att förstå sig på [en psykisk sjukdom] det 

är lättare om man bryter benet eller ska göra en operation, något fysiskt än psykiskt. (…) Det 

kan väcka oro, man vet inte vad det är.” (IP 10) 

 Stigma. Deltagarna angav att om föräldern mår dåligt kanske barnet inte vill gå till skolan, 

de börjar tänja på gränser, slutar ta hem kamrater eftersom det exempelvis inte är städat, inte 

finns mat eller av rädsla för kamraternas reaktion på förälderns beteende. Skolarbetet kan bli 

lidande genom en minskad koncentrationsförmåga eller att läxläsningshjälp inte ges och barn 

kan sluta umgås med kamrater för att vara hemma hos föräldern, vilket kan ge en känsla av 

kontroll. Därför kan förälderns sjukdom enligt en deltagare leda till utanförskap på flera 

områden. Barns emotionella och beteendemässiga reaktioner är enligt deltagarna individuella 

och kan uttryckas genom ledsenhet, irritation, aggressivitet, resignation, lojalitet, lydighet, 

slutenhet eller förnekande, där de negativa reaktionerna oftast riktas mot föräldern. 

Reaktionen kan även komma till uttryck i vuxen ålder i samband med en annan kris. Samtliga 

deltagare nämnde att barn upplever skam, skuld och oro. Lojalitet men även skam kan visa sig 

genom att barnet försöker skydda föräldern genom att dölja sjukdomen för andra. Om 

föräldrarna undanhåller sjukdomen för barnet kan de uppleva att något är fel som de inte 

vågar prata om vilket kan skapa oro. Oron kan också vara för hereditet, att föräldern är 

suicidal eller ska insjukna på nytt. Eftersom barn kan misstolka förälderns reaktioner, speciellt 

om de inte informerats om sjukdomen, kan de lättare känna skuld. Därför behöver barnet både 

få vetskap om förälderns sjukdom och hjälp att tolka det som sker. Att barn känner skuld för 

förälderns sjukdom och mående ansåg deltagarna vara mycket vanligt, och barn relaterar ofta 

till olika händelser som de tror kunnat påverka förälderns mående. En deltagare berättade vad 

barn brukade säga: 
 

Hade jag bara gjort mer mål på fotbollen så kanske pappa hade blivit lite gladare 

eller hade jag varit duktigare i skolan så kanske mamma hade mått lite bättre eller 

det var för att jag och brorsan bråkade så mycket som mamma vill ta livet av sig 

hon orkar inte med oss för vi är så jobbiga. (IP 1) 

 

 Ansvarstagande. Att barn generellt får ta ett ökat ansvar även i låga åldrar var alla 

deltagare överens om, att barn kan upplevas ta på sig en vuxenroll. En deltagare ansåg att en 

ansvarstagande förälder kan göra att barnet inte får ökat ansvar eftersom barnet då inte märker 

av att föräldern är sjuk. Ett ökat ansvar kan vara av praktisk karaktär så som hushållsarbete 

där barnen ansvarar för städning, matlagning och handling. Det kan handla om att ta ansvar 

för sina yngre syskon, att de kommer iväg till skolan och fritidsaktiviteter. Men också att 

läxor blir gjorda, att hålla reda på tider, ta reda på information, veta när man ska ha med 

gymnastikkläder eller göra sin egen matsäck till skolutflykten. De kan också ta på sig ansvaret 

att se till att föräldern tar rätt medicin och äter den. Ansvaret kan även vara av känslomässig 

karaktär, där barn kan vara oerhört lojala och ta överdriven stor hänsyn till föräldern. De kan 

också uppleva att de ansvarar för förälderns mående och därför måste vara snälla, få föräldern 

glad och underlätta genom att exempelvis städa. För barn är det viktigt att få veta att andra 

kan ta ansvar och om inte andra anhöriga finns får socialtjänsten utreda stödbehovet till 

familjen enligt deltagarna. En deltagare beskrev hur ett ökat ansvar kan påverka när barnet 

blir äldre:  
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Jag tycker man ser på tonåringar eller de som är unga vuxna att de har tagit så 

himla mycket ansvar så de hamnar i en konflikt när de själva vill flytta hemifrån, 

att de inte riktigt vet hur de ska våga lämna föräldern och hur denne ska klara sig. 

Så det blir som en slitning inom dem, att de känner att de överger föräldern på 

något vis. (IP 1) 

 

 Delaktighet. Något som anses viktigt bland deltagarna för barns mående och anpassning är 

tillgången på socialt nätverk det vill säga en välfungerande andra förälder, kamrater och andra 

vuxna i barnets närhet. Om barnet inte har ett nätverk och lever ensam med den sjuke 

föräldern är barnet mer utsatt och sociala myndigheter måste kontaktas. Det är även 

betydelsefullt att föräldrarna får stöd för att upprätthålla sin föräldraroll. Andra viktiga 

faktorer enligt deltagarna är att vardagen upprätthålls, vilket skapar trygghet när barnet får gå 

på fritids, fortsätta med sina fritidsintressen, träffa kamrater och att skolan upplevs trygg och 

är informerad. Även att föräldrarna upplevs som samspelta, har kontroll över situationen och 

kan hantera den samt upprätthålla disciplinen. Barn behöver få åldersrelaterad information 

och förklaringar, utan att det genererar mer oro, om förälderns sjukdom och varför föräldern i 

vissa fall måste vistas på sjukhus. Genom att barnet får prata om sin upplevelse kan 

sjukvårdspersonal försöka minska skam och skuld hos barnet enligt deltagarna. Även att 

barnet få prata med andra utanför familjen om sjukdomen kan minska skamkänslorna. Att få 

träffa andra barn i samma situation och dela sin erfarenhet anses också vara bra för förståelsen 

av förälderns sjukdom. Det som också påverkar är hur öppen föräldern är om sin sjukdom, 

vågar stå för det som är annorlunda och inte lägger sina egna problem på barnet. En deltagare 

beskrev hur information kunde öka barns trygghet och därför ses som en skyddsfaktor: ”Det 

finns mediciner som hjälper och det här är en behandlingsbar sjukdom, det går över och 

väldigt många blir deprimerade, det är faktiskt inte så ovanligt som man tror och det här går 

att prata om.” (IP 4) 

 

Interventionens möjligheter och begränsningar 

 Ökad synlighet. Enligt deltagarna fanns ingen metod eller speciellt barnstöd innan 

användandet av familjeinterventionen, och fokus låg på patienten. Det var upp till varje 

behandlare om man pratade med föräldrarna om barnen eller försökte bjuda med dem på 

samtal. Deltagarna beskrev det som att man fumlade lite i det tomma, att det är först nu som 

barnen fångas upp. Detta gav insikten att barnen varit helt utestängda från psykiatrin och att 

man tidigare inte gjort speciellt mycket utom att i bästa fall frågat efter barnets namn och 

ålder. Det ansågs i viss mån kontroversiellt att vuxenpsykiatrin skulle tänka på barn och familj 

och flera deltagare nämnde att det är under de senaste åren man mer börjat uppmärksamma 

och se barn som anhöriga. Även den nya lagen har bidragit till detta, vilket ansågs positivt. 

Barns delaktighet var viktig men ansågs fortfarande liten och skulle behöva utvecklas på flera 

olika områden. Samtliga sade att i nuläget finns ingen skriftlig barnpolicy. Däremot angav två 

deltagare att efter deras privatisering berörs det i upphandlingen att anhöriga ska få 

information och att det även gäller barnen. Den skillnad som deltagarna upplevde jämfört med 

kollegor som inte gått utbildningen var att de själva har fokus på barnperspektivet i ett mycket 

tidigare stadium och rädslan att prata om en anmälan till socialtjänsten har minskat. 

Deltagarna tyckte det var viktigt att barn uppmärksammades, informerades och fick sätta ord 

på sin upplevelse. Andra kollegor kunde upplevas vara mer skeptiska till att dra in barn och 

familj där barn kanske kunde ta skada. Det handlade då om en rädsla och svårigheter att prata 

med barn samt en oro för ökad arbetsbelastning. En deltagare beskrev förändringen: 
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Det var en syrra nere på mottagningen som sa det så bra; förut när hon hade den 

här telefonkontakten så frågade man hur många barn har du och hur gamla är de? 

Och nu efter att hon har börjat med Beardslee så har hon börjat frågat vad heter 

barnen och hur mår de. (IP 3) 

 

 Kunskaps- och resursbrist. Deltagarna framhöll att interventionens styrka är att den inte är 

en behandling utan en strukturerad, tydlig metod via en loggbok. Men svårigheten var enligt 

deltagarna att de inte har specifik kunskap om barn och ungdomars utvecklingsnivåer, hur de 

uppvisar psykisk ohälsa samt ovanan att kommunicera med barn på deras nivå, speciellt barn i 

förskoleåldern. Detta kunde medföra att man väljer att endast prata med föräldrarna om 

barnen. En annan svårighet är om barnet är tystlåtet, vilket kan bero på lojalitet och rädsla att 

ange sin förälder i tron att det medför negativa konsekvenser. Därför kan det ibland upplevas 

lättare att samtala gemensamt med både barn och föräldrar. För att interventionen ska lyckas 

bör föräldern visa tillit till metodutövarna så att barnet känner sig fri att svara på frågorna. En 

deltagare menade också att man inte kan vara för metodtrogen utan kunna anpassa sig efter 

situationen. Eftersom interventionen är frivillig kan föräldrarna avböja medverkan, vilket 

dock anses sällsynt i samband med de affektiva sjukdomarna jämfört med psykoser. Att man 

avböjer kan bero på förälderns egen psykisk ohälsa, stigma, rädsla för anmälan till 

socialtjänsten och minskad umgängesrätt, ifrågasättande av nyttan och oro för att barnet kan 

ta skada samt tron att barnet är omedvetet om sjukdomen. Interventionen erbjuds i regel om 

föräldern själv påtalat oro för barnet i samband med sjukdomen. Detta kan leda till att barn 

som mår dåligt missas enligt en deltagare. Det befintliga barnstödet är i regel endast 

interventionen förutom hänvisning till BUP, externa barngrupper eller anmälan till 

socialtjänsten om barnet antas fara illa. En deltagares uppdrag innefattade dock enskilda 

barnsamtal om föräldern efterfrågat detta. När förälderns kontakt är avslutad avslutas även 

kontakten med anhöriga. Däremot kan interventionen genomföras efter förälderns slutenvård 

då patienten inte är i en akut krisreaktion samt i samband med den frivilliga halvårs-

uppföljningen. Interventionen genomförs annars under öppenvårdsbehandlingen.  

 Begränsningar som deltagare tog upp är resursbrist, att interventionen ibland är för lång i 

relation till vårdtiden, vilket medför att den inte i kan göras i en större utsträckning, och att 

omfattningen av behovet är oklart. Alla kan heller inte nås eftersom föräldrar inte alltid 

förmår se barnets situation eller att de försöker dölja sjukdomen för barnen. Men flertalet 

deltagare nämnde att barn oftast är medvetna och uppmärksammar mycket mer än vad 

föräldrarna insett. Det kan också handla om att annan sjukvårdspersonal inte inser vikten av 

interventionen, vilket enligt en deltagare visar sig genom att denne hade anmärkningsvärt få 

ärenden trots ett stort underlag. En deltagare ansåg även att den tid som interventionen tar 

sparas in långsiktigt och därför inte bör ses som en nackdel. Att informera barnet bör anpassas 

efter deras ålder men interventionen går ut på att föräldern själv informerar om sin sjukdom, 

där sjukvårdspersonal kan ge stöd i informationsgivningen om behov finns. All form av 

samtalskontakt med barnet kräver föräldrarnas medgivande. En deltagare berättade: ”Säger 

föräldrarna nej så kan inte vi göra någonting, stödet blir ett indirekt stöd på så sätt att frågan 

tas upp, att man påminner om barnet i samtalssituationen.” (IP 7) 

 

 Förändring på individ och familjenivå. Deltagarna angav att kommunikationen inom 

familjen öppnas upp när man börjar prata om sjukdomen, vilket tidigare kanske inte gjorts. 

Det startar en process inom familjen som kan skapa en teamkänsla, att man tillsammans kan 

klara av det som hänt, och där föräldrarna upplevs ha kontroll över situationen. När familjen 

börjar fokusera på hur de önskar att det var istället kan en förändring både på individ- och på 

familjenivå ske när de tillsammans börjar samarbeta mot målet. Att familjen pratar om 

sjukdomen och sjukvårdspersonal fångar upp tidigare outtalade rädslor och ger rätt 
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information, stärks barnen, minskar rädslan och lugn skapas inom familjen. Barn kan ibland 

tänka väldigt konkret att föräldern ska överge dem eller att förälderns hjärta ska gå sönder, 

och dessa rädslor vågar barnen inte delge föräldrarna. Genom att föräldrarna får vetskap om 

detta och säger till barnet att de inte ska överge det minskas barnets känslomässiga börda. 

Barnintervjun kan också göra att barnet känner sig sedd. Att intervjun oftast genomförs 

hemma skapar trygghet och gör det lättare att se hur barnet har det. Att prata om sjukdomen 

och skamkänslor kan minska stigmat när sjukvårdspersonal bekräftar att det finns hjälp att få 

och att de inte anser att sjukdomen är skamlig. Även barns negativa reaktioner, så som ilska, 

kan minska när förståelsen ökar för förälderns sjukdom. En deltagare berörde att man kan 

berätta för föräldrarna att barn påverkas av sjukdomen utan att bli psykiskt sjuk, men nu också 

berätta vad som hjälper barnen. En styrka i interventionen som en del deltagare nämnde är att 

den bygger på ett preventivt tänkande där barnen uppmärksammas innan de får egna problem. 

Samtidigt ansåg en deltagare att det inte är vuxenpsykiatrins arbetsuppgift att stödja barn som 

mår dåligt, och flertalet menade att man kunde hänvisa vidare. En deltagare angav att endast 

vuxenpsykiatrin kan arbeta preventivt eftersom de vet var föräldrarna finns. Hur långtgående 

effekten av interventionen är kan vara svårt att veta enligt några deltagare eftersom endast en 

frivillig uppföljning efter sex månader finns. En deltagare beskrev vikten av förståelse på 

följande sätt: 

 

Jag träffade en pojke (…) hans mamma hade varit deprimerad i några år och han 

hade aldrig förstått vad det var, han såg bara att mamman hämtade mediciner i 

skåpet och han trodde att mamman skulle dö helt enkelt. Det var hans 

föreställning så han blev jättelättad när vi förklarade för honom var det var 

mamma led utav. (IP 2) 

 

 

Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka hur man inom vuxenpsykiatrin stödjer barn till psykisk sjuka, 

speciellt utifrån Beardslees familjeintervention. Den första frågeställningen gällde vilken 

erfarenhet vuxenpsykiatrin har av hur barn reagerar på sin förälders sjukdom. Att barns 

reaktioner är individuella var alla deltagare överens om. Hur barnen reagerar kan påverkas av 

deras copingstrategier eftersom barns coping enligt bland annat Cogan et al. (2005) inverkar 

på deras anpassningsförmåga i relation till förälderns sjukdom. När reaktionerna är beteende-

mässiga i form av exempelvis aggressivitet, irritation eller förnekande, eller emotionella så 

som slutenhet och resignation, kan det tyda på sämre copingstrategier, vilket kan leda till 

sämre anpassning. Lämpliga copingstrategier så som distraktion, acceptans och kognitiv 

restriktion kan enligt Jaser el al. (2005) och Langrock el al. (2002) ge lägre nivåer av 

emotionella och beteendemässiga problem. Att vissa reaktioner, som några deltagare nämnde, 

kan komma först i vuxen ålder i samband med en annan kris, kan relateras till bland annat 

Lagerberg och Sundelin (2000), som anser att motståndskraft inte är en egenskap utan kan 

förändras av omständigheterna och över tid. 

 Hur barnet reagerar på förälderns sjukdom kan visa på deras anpassningsnivå. En dålig 

anpassning kan innebära skolk, sämre skolresultat eller minskat umgänge, så som deltagarna 

nämnde. En förälders sjukdom kan leda till utanförskap på flera områden vilket en deltagare 

menade kan förklaras utifrån den utvecklingsekologiska modell som Lagerberg och Sundelin 

(2000) tar upp. Barn lever i en social kontext där olika systemnivåer påverkar och påverkas av 

varandra. När hemmiljön förändras, mikrosystemet, på grund av förälderns sjukdom påverkas 

även mesosystemet som innefattar relationer mellan betydelsefulla miljöer så som kamrat-
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gruppen. Detta kan göra att barn upplever att de inte länge kan eller vill ta hem kamrater, 

alltså en förändring i mikrosystemet påverkar mesosystemet och tvärtom. 

 Att barn upplever skam, oro och skuldkänslor ansågs vanligt. Skamkänslor skulle kunna 

relateras till exo- och makrosystemet. Även om barn inte behöver ha direktkontakt med 

vuxenpsykiatrin kan makrosystemet, samhället med våra värderingar, inverka på de upplevda 

skamkänslorna eftersom psykiska sjukdomar är stigmatiserande. Detta kan medföra att barn 

försöker skydda sin förälder genom att inte delge andra om sjukdomen, vilket påverkar barns 

anpassning negativt och ger sämre copingstrategier. Skuldkänslor och oro kan bero på låg 

KASAM, där situationen inte upplevs vara begriplig på grund av för lite information om 

förälderns sjukdom, vilket gör att barnet kan misstolka situationen. Det kan även handla om 

minskad hanterbarhet då barnet oroas av att föräldern är suicidal. Detta påverkar i sin tur 

meningsfullheten och därför är det viktigt att barnet får hjälp att tolka situationen. Därför 

kanske man kan säga att en förälderns sjukdom kan vara mindre inflytelserik än den sociala 

svårighet som associeras med psykiska sjukdomar, som bland annat Bibou-Nikou (2004) 

nämner. En bristfällig förståelse för förälderns sjukdom kan enligt Riley et al. (2008) medföra 

negativa känslor så som ilska, frustration och självanklagelse hos barnet. Eftersom KASAM 

formas i barndomen är det viktigt att stimuli betraktas som meningsfulla, begripliga och 

hanterbara eftersom det skapar en effektivare copingstrategi för att lösa de problem som 

stressorerna orsakat.  

 Den andra frågeställningen berörde vilken den rådande synen var bland sjukvårds-

personalen angående barns behov i samband med förälderns psykiska sjukdom. Enligt 

deltagarna påverkas hela familjen vid en förälders sjukdom, där sjukdomen kan inverka 

negativt på föräldrafunktionen och på familjerelationerna. Om föräldern inte förmår ta sitt 

föräldraansvar kan det enligt bland annat Beardslee et al. (1997a) påverka barns utveckling. 

Det skulle även kunna resultera i en desorganiserad anknytning vilket senare kan påverka 

barns psykiska hälsa. Sjukdomen kan också påverka den friska förälderns upplevelse av 

belastning, vilket deltagarna nämnde, men oftast är ändå synen att om en annan frisk förälder 

finns antar man att barnens behov blir tillfredsställda. Både Kinsella et al. (1996) och Östman 

(2008) påvisar att om den friska föräldern överväldigas av sjukdomen eller undervärderar 

barnets upplevelse och ger för lite stöd eller förklaring till den sjukes beteende påverkar det 

barnets anpassning negativt. Därför borde det vara viktigt att undersöka hur den friska 

föräldern klarar av att hantera situationen för att kunna vara ett stöd till barnet. Speciellt 

eftersom deltagare nämner att barnets svårighet ligger i att skilja friskt och sjukt beteende. 

Enligt Scherer et al. (1996) påverkar barns kognitiva utveckling förmågan att förstå 

ambivalent och motsägande beteende. Ett bristande föräldraskap anses vara en riskfaktor men 

där styrkan enligt Lagerberg och Sundelin (2000) påverkas av antalet ogynnsamma faktorer, 

utsatthetens intensitet och dess varaktighet. Ju fler negativa faktorer desto högre risk, men 

risken minskas genom närvarandet av skyddsfaktorer. Att familjerelationerna kan påverkas 

kanske kan innebära ett ökat ansvarstagande för barnet där de tar på sig en vuxenroll. Detta 

menar Hedman Ahlström et al. (2009) är speciellt vanligt om det inte finns tillräckligt med 

stöd. Ett ökat ansvar i sig behöver inte vara något negativt eftersom det ingår i barns 

utveckling att lära sig att ta ansvar för sig själv och för andra. Men när ansvaret blir till att 

barnet tar på sig en föräldraroll, en roll som barnet inte har en tillräcklig utvecklingsnivå eller 

emotionell och/eller kognitiv kapacitet för, är det en riskfaktor. Vad som avgör konsekvensen 

av riskfaktorn är dock beroende av barnets individuella egenskaper, ålder och utvecklings-

stadium. Enligt bland annat Korhonen et al. (2008a) är det därför viktigt att föräldrarna får 

stöd i att upprätthålla sina föräldraroller och enligt deltagarna behöver barnet få veta att andra 

kan ta ansvar. I värsta fall kan ett ökat ansvar bli till en riskfaktor som kan påverka barns 

psykiska hälsa negativt.  
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 Riskfaktorerna påverkas som tidigare nämnts av tillgång till skyddsfaktorer. Enligt 

deltagarna var skyddsfaktorer tillgång till socialt nätverk, god föräldrafunktion, upplevelse av 

att föräldrarna har kontroll över situationen, att vardagen upprätthålls, öppenhet om förälderns 

sjukdom och åldersrelaterad information. Detta ansåg deltagarna påverkade barns mående, 

trygghet och anpassning. Detta stämmer väl överens med vad bland annat Kinsella et al. 

(1996) nämner där exempelvis ett stödjande nätverk kan öka barnets copingförmåga och 

minska riskbelastningen. Genom att känslor bearbetas istället för att undanhållas påverkas 

förståelsen och därför kan det vara viktigt att barnet tillåts prata med andra om sjukdomen. 

Scherer et al. (1996) nämner exempelvis att ett barns temperament kan påverka deras 

anpassning vilket innebär att även barnets personlighet kan ses som en skyddsfaktor. Om 

barnet exempelvis har ett lugnt temperament blir inte den fysiologiska reaktionen lika stark 

vilket i sin tur påverkar stresstoleransen. Att åldersrelaterad information om sjukdomen och 

dess uttryck ökar de effektiva copingstrategierna och förståelsen nämns bland annat av Riley 

et al. (2008). Detta kan minska oro, skam och skuldkänslor då barnet får vetskap om att 

exempelvis förälderns beteende har en yttre förklaring. Barns behov är alltså att öka skydds-

faktorerna och minska riskfaktorerna eftersom de inverkar på barns mående och KASAM.  

 Den tredje frågeställningen gällde hur anhörigstödet har förändrats sedan införandet av 

Beardslees familjeintervention och hur det fungerar i praktiken. Innan införandet nämnde 

deltagarna att ingen metod eller speciellt barnstöd fanns, där barnen var helt utestängda från 

vuxenpsykiatrin. Detta kan relateras till vad bland annat Maybery och Reupert (2009)  anger 

att antagandet länge varit att psykiatripatienter inte har minderåriga barn och därför har fokus 

inte legat på föräldraskapet eller på barnets situation. Men vuxenpsykiatrin har enligt 

McConnell Gladstone et al. (2006) börjat inse att patienten även kan vara förälder. Deltagarna 

upplever nu att barn börjar uppmärksammas och ses som anhöriga, där även införandet av den 

nya lagen har stärkt barnet som anhörig. Deltagarna nämnde även att barns delaktighet 

fortfarande är liten och generellt fanns ingen skriftlig barnpolicy på avdelningsnivå. Enligt 

bland annat Maybery och Reupert (2009) är det sällsynt att vuxenpsykiatrin har en policy för 

hur man ska ta hand om barnen. 

 De svårigheter med interventionen som deltagarna tar upp kan förklaras utifrån den 

utvecklingsekologiska modellen. Barn innefattas i olika systemnivåer vilka påverkar och 

påverkas av varandra och som i sin tur inverkar på barnet och dess tillgång till stöd. Vuxen-

psykiatrin tillhör exosystemet, ett system som barnet inte ingår i eller behöver ha direkt 

kontakt med. Detta påverkar deltagarna eftersom fokus inte varit på barnen och de inte haft 

behov av specifik kunskap om barn och ungdomars utvecklingsnivåer, barns uppvisande av 

psykisk ohälsa eller att kommunicera med barn. Bland annat Bibou-Nikou (2004) anger att 

professionella upplever det svårt att kommunicera med barn om förälderns sjukdom och då 

framförallt om barnen är små. Ju mindre barnet är desto större var sannolikheten att barnet 

inte informerades. Deltagarna i denna studie angav speciellt att om barnet var litet kunde det 

medföra att de endast pratar med föräldrarna om barnet. Att vuxenpsykiatrin tillhör 

exosystemet kan också inverka på barnet under interventionen då barnet upplevs vara rädd för 

att ange sin förälder vilket kanske kan medföra negativa konsekvenser. Detta visar att trots att 

barn inte ingår i detta system är de medvetna om dess påverkan på deras liv eftersom 

vuxenpsykiatrin har en anmälningsskyldighet till socialtjänsten. Det befintliga stödet är oftast 

interventionen förutom hänvisning till bland annat BUP, som också tillhör exosystemet. 

 Interventionen som är frivillig innebär att föräldrar kan avböja medverkan. Där all form av 

samtalskontakt med barnet kräver föräldrarnas medgivande. Eftersom förälderns egen 

psykiska ohälsa kan göra dem oförmögna att se barnets behov visar på hur mikrosystemet, det 

vill säga miljön som innefattar barnets relation med föräldern, inverkar på exosystemet där 

stödet finns för barnet och familjen. Föräldern kan även avböja medverkan på grund av stigma 

vilket då ligger på makronivå eftersom samhället med vår kultur och tankesätt påverkar både 
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mikrosystemet det vill säga föräldern men även mesosystemet så som familjen. Barns tillgång 

till stöd går via föräldern och om inte heller vuxenpsykiatrin uppmärksammar att barnet mår 

dåligt blir barnet helt enkelt utan stöd. En begränsning med interventionen som deltagare tog 

upp var exempelvis resursbrist. Detta visar på hur makrosystemet vilket innefattar det 

politiska systemet och psykiatrins resursanslag påverkar i sin tur övriga systemnivåer 

eftersom det leder till att alla inte kan erbjudas interventionen.  

 Den fjärde och sista frågeställningen var om någon skillnad märktes efter interventionen på 

barns upplevelse och reaktioner. Det deltagarna märkte var att interventionen gjorde att 

familjen började kommunicera med varandra om sjukdomen vilket startar en process inom 

familjen. Genom att familjen får bearbetar sina känslor istället för att undanhålla dem nämner 

bland annat Riley et al. (2008) ökar hela familjens KASAM. Att prata om sjukdomen, fånga 

upp tidigare outtalade rädslor hos barnen och att de får information ansåg deltagarna stärker 

barnet och minskar rädslan. Bland annat Slack och Webber (2008) anger att åldersrelaterad 

information kan ses som en skyddsfaktor eftersom förståelsen ökar och även de effektiva 

copingstrategierna. Barnets förståelse för sjukdomen enligt bland annat Pretis och Dimova 

(2008) är viktig för bibehållandet av deras psykiska hälsa. Detta kan relateras till att 

deltagarna märkte att genom en ökad förståelse för förälderns sjukdom kunde barns negativa 

reaktioner så som ilska minska.   

 En av interventionens styrkor ansågs vara att den bygger på ett preventivt arbete där barnen 

uppmärksammas innan de får egna problem.  Enligt Beardslee (1998) kan ett preventivt arbete 

öka barns anpassning, motståndskraft och förståelse för sjukdom. Vuxenpsykiatrins uppdrag, 

enligt deltagarna, är inte att stödja barn som mår dåligt utan i sådant fall hänvisa vidare. En 

undersökning av Slack och Webber (2008) visade att professionellas åsikt var att det var 

viktigt att stödja barnen men att det inte var deras roll att göra detta. Detta kunde enligt Slack 

och Webber (2008) förklara varför barns stödbehov sällan blev uppmärksammat eller 

tillgodosett. Samtidigt ses interventionen som en stödåtgärd som kan erbjudas, men alla får 

inte tillgång till den. Därför skulle det kanske behövas ett nära samarbete mellan 

vuxenpsykiatrin och BUP vilket försvåras i och med sjukvårdens organisationsuppdelning 

mellan barn och vuxen. Några deltagare ifrågasatte även om man kan veta hur långtgående 

effekten av interventionen är. Svårigheten i detta kan framför allt vara att barns 

motståndskraft inte är en egenskap utan kan förändras av omständigheterna och över tid. 

Därför är det inte troligt att en intervention kan förutspå långsiktigt hur barns psykiska hälsa 

kommer att vara. Det är också svårt, som Beardslee (1998) tar upp, att bevisa om preventiva 

åtgärder gör nytta. Men preventiva åtgärder kan ses som ett sätt att stärka skyddsfaktorerna 

vilket i sig ökar barns KASAM.  

 Eftersom KASAM byggs upp i barndomen är det viktigt att barn får stöd i att hantera 

förälderns sjukdom vilket påverkar deras copingstrategier att bli mera effektiva och ökar deras 

KASAM. Barn innefattas i olika systemnivåer vilka påverkar och påverkas av varandra. 

Dessa inverkar på barns livssituation och därför är det viktigt att se till hela familjens situation 

när föräldern drabbas av en psykisk sjukdom. Barn behöver information och genom 

information blir barn delaktiga, det minskar stigmat och skapar en bättre förståelse för att 

klara av de situationer de ställs inför. Interventionen kan vara bra för att uppmärksamma 

barnen men begränsningen ligger i att barn som mår dåligt inte kan få stöd utan i sådant fall 

hänvisas vidare. En annan begränsning är att alla barn inte får den information som de 

behöver eftersom föräldrarna inte kanske förmår att stödja barnet tillräckligt. I likhet med 

andra undersökningar ligger inte fokus på barnets egen upplevelse, därför vore det intressant 

att undersöka vad barn själva upplever och anser sig behöva för stöd. En svårighet är ämnets 

känsliga karaktär och barns sårbarhet i denna situation. Det är även angeläget att en 

uppföljning görs för att se hur en förälders sjukdom påverkar barnet långsiktigt samt att se om 

familjeinterventionen är tillräcklig som stödåtgärd. 
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Studiens validitet 
 

Eftersom studien gällde Beardsleeutbildades syn på stöd inom vuxenpsykiatrin var det en 

fördel att flera kliniker och yrkeskategorier var representerade. Detta gav ett vidare perspektiv 

på hur vuxenpsykiatrin arbetar med anhörigstöd speciellt riktat mot barn. Resultatet påverkas 

av att alla deltagarna var utbildade i familjeinterventionen och därför fokuserade just på 

anhöriga barn. Studiens resultat hade kunnat bli annorlunda om man istället utgått från 

majoriteten av sjukvårdspersonalen, som inte gått utbildningen. Detta kan i viss mån visas 

genom att deltagarna själva upplevde en skillnad mellan de kollegor som har gått utbildningen 

och de som inte har gjort det angående barnperspektivet. Men syftet var att undersöka denna 

form av stödåtgärd eftersom den nu implementeras i Sverige.   

 Av de tio deltagarna arbetade två på en slutenvårdsavdelning med öppen frigång, vilket är 

den lättaste nivån av psykiatrisk slutenvård, till skillnad från resterande deltagare som 

arbetade inom öppenvården. Eftersom deras svar stämde bra överens med de andra deltagarna 

och att kliniken inte var en låst avdelning eller bedrev tvångsvård, vilket skiljer sig markant 

från öppenvården, torde detta inte påverka validiteten nämnvärt. Några av deltagarna arbetade 

endast med psykospatienter där diagnosens uttryckssätt kan skilja sig från de affektiva 

psykiska sjukdomarna så som depression, men precis som bland annat Bibou-Nikou (2004) 

anger kan förälderns sjukdom vara mindre betydelsefull än de sociala svårigheter som 

associeras med psykiska sjukdomar. Detta visar sig genom att deltagarna trots olika 

diagnosinriktningar anger samma svårigheter för barn så som oro, skam och skuldkänslor. 

 Deltagarna angav inte en åldersdefinition på exempelvis barns reaktioner, vilket kan ses 

som en brist. Detta eftersom barns kognitiva utveckling skiljer sig åt beroende på bland annat 

barnets ålder, vilket kan påverka deras KASAM och reaktioner. Samtidigt nämnde deltagarna 

att reaktionerna är individuella där skydds- och riskfaktorer kan ha större betydelse på barnets 

reaktioner i samband med förälderns sjukdom än deras specifika ålder. 

 Intervjun utformades av en intervjuguide där specifika teman togs upp. Samtliga deltagare 

hade synpunkter på de frågor som ställdes och reflekterade över situationer som kunde 

exemplifiera svaren. Studien handlade om deltagarnas individuella uppfattningar och 

iakttagelser där både svaren och intervjuerna blev individuella och påverkades både av 

upplevd yrkesverksamhet och av personlig erfarenhet. Kvaliteten på inhämtade data varierade 

mellan olika intervjupersoner, vilket även kunde ha med interaktionen mellan deltagaren och 

intervjuaren att göra. Kvaliteten påverkades likaså av frågornas karaktär där intervjun i vissa 

skeden blev mer formell eller mer som ett personligt samtal. Även om antalet deltagare var 

begränsat var upplevelsen att studien fångat essensen av undersökningens syfte. Trots flera 

olika professioner har svaren varit enhetliga vilket stärker validiteten, likaså deltagarnas 

informativa sätt med svar som visade deras upplevelser och erfarenheter. Samtliga 

dimensioner togs upp av alla deltagarna och flera gemensamma nämnare i utsagorna visade 

sig. Att flertalet deltagare hade många års yrkesverksamhet inom olika former av psykiatrisk 

vård gjorde att en generell bild skapades av hur vuxenpsykiatrin både tidigare och nu 

uppmärksammar anhöriga barn.  
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How does adult psychiatry support children of mentally ill? 

 

Marika Södergren 

 

Children of mentally ill parents have a higher risk to develop psychiatric 

problems but this risk can be reduced by protective factors. In recent years 

children of mentally ill have received more attention within adult 

psychiatry. The Beardslee family intervention has been implemented in 

Sweden since 2008. This study examines how adult psychiatry supports 

children of mentally ill, with focusing specifically on this intervention.  Ten 

professionals, educated in the intervention, from seven psychiatric hospitals 

in Stockholm, were interviewed and data analyzed abductive. Children's 

reactions and needs was shown to be influenced by the parenting skills and 

factors of risk and protection within the child, the environment and the 

situation. The intervention was perceived as a way of paying attention to the 

child and to create a dialogue within the family. At the same time the 

participants experienced a lack of knowledge about how to communicate 

with children. In order to support children cooperation with child psychiatry 

is required. No policy of how to handle children was available at the 

hospital units and the participation of children is considered to be low. 

Prevention may decrease the risk factors but there must also be a focus on 

increasing the possibility for the child to cope with the everyday situation. 

This situation may also change depending on circumstances and over time.   
 

 

              Keywords: children of psychiatric patients, parental mental illness, 

      Beardlees family intervention, children’s adjustment, support 

 


