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Abstract

Our main purpose was to enlighten the importance for the ‘samverkans-’ project for the children of
parents with a psychological disorder. The purpose of our empirical study was to examine if this
project supports and give benefit to the children, a threatened group.

Our questions were:

• How does the reality appear for a child of parents with a psychological disorder from a
professional point of view?

• How do the professionals within social services, child psychiatry and adult psychiatry
acknowledge children of parents with a psychological disorder.

• What do the participators in the ‘samverkans-’ project do for the children’s account?
• What has the project meant for the children?

We made quality interviews with eleven participators coming from different professions within the
‘samverkans-’ project.

The result we arrived at was that professionals acknowledge and see children of parents with a
psychological disorder to a greater extent since the project began. The ‘samverkans-’ project has
contributed to an increased awareness about the children’s situation; thereby the professionals have
been able to offer the right support efforts. Cooperation over the different areas limits has
strengthened the responsibility for the children among the professionals.
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Förord

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till våra intervjupersoner för att de tagit sig tid att träffa oss och

dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Utan deras hjälp hade det inte varit möjligt att

genomföra denna uppsats. Tack även till vår handledare Gunilla Lindén som hjälpte oss under

arbetets gång.

Lund, våren 2001

Jenny och Nives
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1. INLEDNING

1.1 Problemformulering

Vi har valt att skriva om barn till psykiskt störda föräldrar, eftersom vi vill öka förståelsen för den

situation dessa barn kan befinna sig i. Barn till psykiskt störda föräldrar kan riskera att växa upp

under extremt svåra livsbetingelser. Olika studier visar att psykiskt störning hos föräldern medför en

påfrestning och en risk för barnets fortsatta utveckling. Skerfving (1996) finner att barn till föräldrar

med allvarliga psykiska problem är en utsatt grupp, som riskerar att fara illa, utveckla känslomässiga

problem och somatisk sjukdom.

Vi kom själva i kontakt med ämnesområdet då vi gjorde vår praktiktermin inom vuxenpsykiatrin.

Ämnet berörde oss och väckte ett intresse för att ta reda på hur man kan stödja denna utsatta grupp.

Vi tror att många av oss i vårt framtida yrke som socionomer kommer att möta dessa barn. Det kan

vara svårt att som grupp ”upptäcka” och bemöta barnen på rätt sätt och vi tyckte därför att det skulle

vara intressant att fördjupa våra kunskaper i denna problematik.

De senaste åren har intresset för denna grupp ökat och idag är de inte lika osynliga längre. Samhället

har fått upp ögonen för dessa barn och den ökade medvetenheten gör att det börjat satsas resurser.

Ofta är familjerna mycket behövande och uppmärksammade inom olika verksamheter som

socialtjänst, sjukvård, barnhälsovård, skola och daghem. Trots detta finns få utvecklade metoder i

arbetet med barnen och familjerna, där barnets perspektiv lyfts fram i ett tidigt skede. Gränserna är

starka mellan olika verksamheter och barnens svårigheter blir ofta uppmärksammade sent i

barndomen, då barnet under lång tid levt under svåra uppväxtvillkor.

Sedan två år tillbaka finns det i Malmö ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten, barnpsykiatrin

och vuxenpsykiatrin. Senare har även primärvården tillkommit i projektet. Tanken med projektet är

att tidigt uppmärksamma svårigheter, erbjuda adekvata hjälpinsatser och förebygga svårigheter för

barn till psykiskt störda föräldrar.

1.2 Syfte och centrala frågeställningar
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Vårt övergripande syfte är att belysa betydelsen av samverkansprojektet för barn till psykiskt störda

föräldrar. Syftet med vår empiriska studie är att undersöka om detta projekt stödjer och gagnar

riskgruppen som barnen utgör.

Våra frågeställningar är:

• Hur ser verkligheten ut för barn till psykiskt störda föräldrar ur ett professionellt perspektiv?

• Hur uppmärksammar yrkesverksamma inom socialtjänsten, barnpsykiatrin, vuxenpsykiatrin och

primärvården barn till psykiskt störda föräldrar?

• Hur agerar aktörerna i samverkansprojektet för barnens räkning?

• Vad har projektet inneburit för barnen?

1.3 Centrala begrepp

1.3.1 Vad är psykisk störning?

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (1991:9) ersätts tidigare sjukdomsbegrepp av samlingsbegreppet

allvarlig psykisk störning. Man har med detta velat markera att psykiska hälsoproblem inte kan

förklaras med enbart biologiska grunder, utan också att sociala och psykologiska faktorer har stor

betydelse och ofta samverkar vid utvecklingen av psykisk ohälsa. Som allvarlig psykisk störning skall

räknas tillstånd av psykotisk svårighetsgrad, oavsett etiologi, det vill säga tillstånd med störd

verklighetsuppfattning och med något av symtomen; förvirring, tankestörningar, hallucinationer samt

vanföreställningar exempelvis schizofreni. Som allvarlig psykisk störning skall också räknas svårare

depressioner och svårare personlighetsstörningar. Med dessa begrepp syftar man på tillstånd som inte

är av tillfällig art.

Psykisk störning är ett vidare begrepp som innefattar psykisk sjukdom men även andra psykiatriska

tillstånd. Begreppet kan rymma många olika tillstånd, som kan ta sig olika uttryck. Begreppet kan

omfatta ett helt spektrum från psykiska besvär till allvarliga psykiska störningar.
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Om en psykisk störning är allvarlig eller inte bedöms utifrån både störningens art och grad. Med art

avses sjukdomstypen och grad syftar på den psykosociala funktionsnivån och på hur svåra symtomen

är.

1.3.2 Barn till psykiskt störda föräldrar

Det är svårt att få fram uppgifter om antalet underåriga barn med psykiskt störda föräldrar i landet.

Antalet patienter som vårdas inom vuxenpsykiatrin och som har underåriga barn uppgår, grovt räknat,

till 20-30 procent (Skerfving 1996). Johan Cullberg (1998) uppskattar antalet barn, som växer upp

med en förälder som lider av långvarig psykisk störning, till mellan 10.000 och 20.000.

1.3.3 Omsorgsförmåga

Med omsorgsförmåga avses i första hand föräldrars förmåga att ta hand om sina barn och skapa goda

uppväxtförhållanden för dem (SoS-rapport 1999:11). Det gäller både ett fysiskt och psykiskt

omhändertagande. Omsorgsförmåga hos föräldrar bör relateras till barnens grundläggande behov

under olika utvecklingsstadier.

1.4 Metod och urval

1.4.1 Studiens uppläggning

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning genom halvstrukturerade intervjuer, samt använda oss i

begränsad omfattning av litteratur och tidigare forskning inom det aktuella området. Kvalitativt

inriktade intervjuer framstod för oss som en användbar metod för att få fram en nyanserad bild av de

förhållanden vi ville beskriva. Kvalitativa metoder är inriktade på att så autentiskt som möjligt fånga

aktörernas egna verklighetsuppfattningar, tänkesätt och motiv. Även om intervjuerna behandlar

samma tema kan de bli sinsemellan mycket olika. En fördel med kvalitativa metoder är deras

flexibilitet. Det finns en flexibilitet inom ramen för varje intervju, ett svar på en viss fråga kan leda till

flera uppföljningsfrågor (Repstad 1999). Det går också att kombinera olika kvalitativa metoder, t ex

intervjuer och textanalys av befintlig litteratur. Vi har försökt att göra våra kvalitativa intervjuer så

fokuserade som möjligt, och bifogar intervjuguide som bilaga. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med

personer som genom sina yrken har fått en särskild inblick i ämnesområdet. Vi har valt att ställa några



9

få men breda frågor som samtliga är underfrågor till våra frågeställningar och har anknytning till vårt

ovannämnda syfte. Vi är medvetna om att en helstrukturerad intervju inte skulle ge lika mycket

utrymme för intervjupersonerna att påverka samtalets innehåll. Det kan då finnas risk för att viktiga

synpunkter och erfarenheter glöms bort och att vi blir blinda för de verkliga problemen och hindras

från att kritiskt kunna analysera våra resultat.

1.4.2 Urvalsmetoder

Vi har valt att koncentrera oss på Samverkansprojektet i Malmö kommun, vilket innefattar tre

stadsdelar – Fosie, Södra Innerstaden och Västra Innerstaden. I vår empiriska undersökning har vi

avgränsat oss till att göra ett antal intervjuer med deltagare i samverkansprojektet, från

yrkesverksamma inom socialtjänsten, barnpsykiatrin, vuxenpsykiatrin samt primärvården.

För att komma i kontakt med deltagarna i samverkansprojketet vände vi oss till kurator Cecilia

Arlebrink, som vi kommit i kontakt med under vår praktiktermin. Hon skickade oss en aktuell

deltagarförteckning utifrån vilken vi gjorde urval. Vi ordnade deltagarna i bokstavsordning; därefter

valde vi ut varannan deltagare. Inom den verksamheten där det endast fanns en representant valde vi

att kontakta henne. Utöver verksamhetsområdena valde vi att även kontakta projektledaren. Utifrån

det urval vi gjort blev det sammanlagt tolv representanter kvar att intervjua. Till dessa representanter

skickade vi ut brev där vi informerade om vår undersökning. En av deltagarna ville träffa oss

tillsammans med sin kollega, vilken även var deltagare i samverkansprojektet, men som inte kommit

med i vårt urval. Vi är medvetna om att två intervjuobjekt kan påverka varandra i svaren och därmed

snedvrida resultatet i vår undersökning En annan deltagare lämnade återbud på grund av tidsbrist.

Tidsbrist gjorde även att en av deltagarna endast kunde ställa upp för telefonintervju vilket vi avböjde

då vi inte hade möjlighet till bandupptagning. Vi kom överens med intervjuobjektet om skriftliga svar

på våra frågor vilka tyvärr inte blev besvarade. Vårt material består således av elva intervjuer med

medlemmar i samverkansprojektet.

1.4.3 Tillvägagångssätt vid materialinsamlingen

Intervjuerna har ägt rum på de intervjuades arbetsplats i deras arbetsrum och vid samtliga tillfällen var

båda av oss närvarande. Vi är medvetna om den eventuella risken för att intervjupersonen kan
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uppleva det som ett hot då vi båda varit närvarande vid intervjutillfällena. Fördelarna är att bisittare

kan vara mer uppmärksamma på kroppsspråk och nyansskillnader i intervjupersonens svar. Detta är

också att underlätta vid analysarbetet av intervjuerna om båda varit närvarande vid intervjutillfället, då

både intervjuare och bisittare har en bättre minnesbild av intervjun än om man enbart haft tillgång till

intervjuprotokollet (Svenning 1997). Samtliga av intervjupersonerna verkade vara vana vid att bli

intervjuade. Vi använde oss av bandspelare för att vara säkra på att vi skulle referera rätt och få med

allt. Vid Socialförvaltningen Västra Innerstaden intervjuades båda socialsekreterarna tillsammans. Vid

intervjuerna har vi utgått från vår intervjuguide (se bilaga). Intervjuerna varade ca en timme. Samtliga

av våra intervjupersoner har valt att framträda med sitt namn i uppsatsen. Efteråt har alla intervjuerna

skrivits ut ordagrant förutom en del mindre språkliga korrigeringar.

1.4.4 Etiska överväganden

För att få en bättre helhetsbild hade det varit önskvärt att även kunna göra intervjuer med

brukare/klienter för samverkansprojektets insatser. På grund av etiska skäl har vi valt att inte

intervjua föräldrarna eller deras barn. Eftersom samverkansprojekt vänder sig till barn i åldrarna noll

till fyra år, har detta varit ännu ett skäl att inte intervjua dem. ”Idealet om närhet och långvarig kontakt

i den kvalitativa forskningstraditionen kan inte alltid uppfyllas i praktiken” (Repstad 1999:11).

1.4.5 Resultatens tillförlitlighet

Vi är medvetna om att tillförlitligheten i intervjumaterialet kan ha påverkats av olika faktorer.

Tolkningen av våra insamlade data kan ha påverkats av våra förutfattade meningar och tidigare

erfarenheter. Dessutom är vi medvetna om att våra intervjupersoner kan tendera att ha en positiv

uppfattning om projektets betydelse innan projektet har hunnit få ett djupare fäste, vilket också kan ha

påverkat vår analys och vårt resultat.

1.5 Fortsatt framställning

Vi kommer först att göra en översikt av tidigare forskning på området och även presentera våra

teoretiska utgångspunkter. De teoretiska utgångspunkter som vi valt är anknytningsteori och
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nätverksteori som vi presenterar i kapitel tre. I det fjärde avsnittet ger vi en verksamhetsbeskrivning

av samverkansprojektet. Därefter följer en beskrivning av intervjupersonerna.

Efter detta avsnitt kommer vi att presentera resultaten av våra intervjuer enligt fyra huvudteman utifrån

de frågeställningar som angivits i syftet. Dessa ovannämnda avsnitt kommer sedan utgöra hela vårt

underlag till analys, det vill säga tolkningen av våra insamlade data.

Därefter följer en resultatsammanfattning i vilken vi väver samman frågeställningarna som presenterats

i inledningsavsnittet och de slutsatser vi kommit fram till i analysen. Avslutningsvis lägger vi i

slutdiskussionen även fram våra egna åsikter och funderingar som väckts under arbetets gång.
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2. TIDIGARE FORSKNING

2.1 Omsorgsförmåga

Enligt Hindberg (1999) måste omsorgsförmåga bedömas bland annat med utgångspunkt från barns

behov. Dessa behov är dock inte en gång för alla givna utan förändras i takt med att barnet växer och

utvecklas. Föräldrar kan ha förmåga att tillfredsställa barnets behov i en viss ålder, men inte i en

annan. Föräldrar kan också ha tillräckligt god omsorgsförmåga periodvis, men saknar den i andra

perioder. I omsorgen ingår också att kunna prioritera barnets behov framför sina egna. Detta fodrar

en viss personlig mognad. Det handlar i grunden om att kunna se barnet som en separat individ med

egna behov och rättigheter (ibid). Föräldrars uppgift är, generellt sett, att kunna se, förstå och

tillgodose barnets behov i olika avseenden. Psykisk sjukdom är inte ett statiskt tillstånd hos patienten,

som kan ha perioder när han/hon har en tillräckligt god omsorgsförmåga.

Man kan inte sätta likhetstecken mellan psykisk sjukdom och omsorgsförmåga (Parment 1999). Mot

denna bakgrund är det nödvändigt att ha en dynamisk syn på patienten relaterad till hans/hennes

psykiska sjukdom och omsorgsförmåga (SoS-rapport 1999:11).

2.2 Omsorgssvikt

När föräldrar inte förmår att uppfatta sina barns behov i tillräcklig grad eller inte kan ge dem den

psykiska och fysiska näring och det skydd de behöver, talar man om omsorgssvikt (Hindberg 1999).

Killén (1991) gjorde fallanalyser och vid värderingen av föräldrarnas omsorgsförmåga fann hon ett

starkt samband mellan belastningsfaktorer i föräldrarnas egen uppväxt och föräldrafunktionen.

Omogenhet hos föräldrarna tycktes påverka föräldrafunktionen mer negativt än psykiska problem.

Föräldrar med psykiska problem visade varierad omsorgsförmåga. Sättet som föräldrarna löser sina

psykiska problem på och den grad av omogenhet som samtidigt gör sig gällande verkade vara

avgörande för hur föräldrafunktionen påverkas av psykiska problem.

2.3 Att bedöma omsorgsförmåga
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Att vara en ”tillräckligt god förälder” kan stå i samband med förälderns sociala situation och

personlighetsmässiga förutsättningar (SoS-rapport 1999:11). Att bedöma en persons förmåga att

fungera som förälder är en komplicerad uppgift. Barn är olika och de har varierande förutsättningar

att klara brister i miljön. Det är därför svårt att ange gränsvärden för acceptabla uppväxtvillkor i ett

enskilt fall. Det är av stort värde att personal från vuxenpsykiatri, barnpsykiatri och socialtjänst

samarbetar för att få en så allsidig belysning och bedömning som möjligt av en förälders

omsorgsförmåga (ibid). Synen på omsorgsförmåga är delvis beroende av rådande värderingar i

samhället och kunskapsnivån beträffande barns behov och utveckling (Hindberg 1999).

För att tydliggöra förälderns uppgift gentemot sitt barn beskrivs här i korthet Killéns (1991) ”sju

centrala föräldrafunktioner” som hon definierat utifrån dels sin kliniska erfarenhet och dels utifrån sin

forskning om utsatta barn och deras föräldrar. Tanken är att punkterna kan vara till hjälp att förstå

barnets och förälderns situation och tydliggöra behovet av samverkan och insatser på rätt nivå.

De sju punkterna är:

1. Förmåga att uppfatta barnet realistiskt

Med detta menar Killén det sätt föräldern talar om och till sitt barn samt de egenskaper och det

beteende föräldern tillskriver barnet samt hur föräldern tolkar barnet. Finns det en relativt god

samstämmighet i vad föräldern berättar och vad man observerar? Tillskrivs barnet egenskaper och

motiv som det inte har?

2. Förmåga till realistiska förväntningar om de beroendemässiga och känslomässiga behov

som barnet kan tillfredsställa.

På vilket sätt visar föräldern, i samtal eller i handlingar, vad barnet förväntas vara för dem? Visar

föräldern i samtal och handling att det är förälderns uppgift att sörja för sitt barns behov av trygghet

och känslomässig närhet? Eller förväntar sig föräldern att barnet skall ge dem förståelse och

känslomässigt stöd?

3. Förmåga till realistiska förväntningar på barnets förmåga.

På vilket sätt visar föräldern i samtal och i handling vad de förväntar sig att barnet skall klara av? Är

förälderns förväntningar rimliga utifrån barnets utveckling eller ligger förväntningarna långt under eller

över vad som är realistiskt utifrån barnets utveckling?
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4. Förmåga att engagera sig positivt i samspelet med barnet.

Hur förmår föräldern att ta initiativ till kontakt med sitt barn samt svara på barnets kontaktförsök och

hålla dialogen igång? Svarar föräldern på barnets initiativ och förmår själv att ta kontakt på den

utvecklingsnivå barnet befinner sig? Eller reagerar föräldern ej, reagerar negativt eller mekaniskt på

barnets kontaktförsök?

5. Förmåga till empati med barnet.

Visar föräldern inlevelse i ord och handling för sitt barns situation? Kan föräldern förstå barnets

känslor och förmedla detta till sitt barn? Eller är föräldern inte i stånd att förstå barnets känslor när det

gäller fysisk och psykisk smärta?

6. Förmåga att prioritera tillfredsställandet av barnets mest grundläggande behov framför

de egna behoven.

Det gäller behov som måste tillfredsställas för att barnet skall kunna vidareutvecklas fysiskt, psykiskt,

socialt och intellektuellt. Kan föräldern åsidosätta sina egna behov för att tillfredsställa de behov

barnet har av mat, kläder, omvårdnad och stimulans? Eller är förälderns förmåga att tillfredsställa

barnets behov varierande? Eller förmår föräldern endast i undantagsfall att prioritera barnet framför

sig själv?

7. Förmåga att bära egna smärtor och frustrationer utan att behöva avreagera sig på

barnet.

Detta avser hur föräldern handskas både med frustration utlöst av barnet och av andra faktorer i

omgivningen. Står förälderns frustration rimligt i förhållande till barnets beteende? Eller överreagerar

föräldern på barnet, avreagerar sig verbalt och fysiskt där det både kan handla om ilska mot barnet

men även ilska utlöst av någon annan person?

2.4 Anmälningsskyldigheten enligt 71 § SoL – Vad säger lagen?

SoL 71§, första stycket; ”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att

socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd bör anmäla detta till nämnden.”

SoL 71§, andra stycket; ”Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra

myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till
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socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att

socialnämnden bör ingripa till en underårigs skydd.”

Anmälningsskyldigheten är absolut och föreligger redan vid misstanke om att barn kan fara illa. Det

förutsätts således inte att det är klarlagt att socialnämnden behöver ingripa. Även uppgifter som är

svårbedömda eller obestyrkta skall anmälas om de tyder på att barn kan vara i behov av stöd eller

hjälp av socialnämnden. Det ankommer sedan på socialnämnden att utreda om det finns grund för

uppgiften och om det finns behov av åtgärder. Anmälningsplikten gäller inte bara myndigheten utan

berör även alla anställda där. Anmälningsplikten medför också att den sekretess som råder mellan

olika myndigheter bryts (Norström & Thunved 1995).

SoL 71§, fjärde stycket; ”Myndigheter, befattningshavare och yrkesutövare som anges i andra

stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för

utredning av en underårigs behov av skydd”. I detta stycke avses endast sådana uppgifter som

kan vara av betydelse för den aktuella situationen. Det är den myndighet som ska lämna ut uppgiften

som ska bedöma omfattningen av uppgiftsskyldigheten (ibid).

2.5 Psykiskt störda föräldrar och deras barn

Psykopatologi hos föräldrarna innebär ibland att barn bevittnar eller involveras i bisarra beteenden

med hallucinationer, vanföreställningar, osammanhängande känslouttryck och starka affektutbrott

(Parment 1999). Psykisk störning hos föräldrar innebär ofta tillfälliga eller mer varaktiga

kommunikationsavbrott, med känslomässig otillgänglighet och dåligt emotionellt gensvar hos

föräldern. Förhöjd irritabilitet, brist på energi, intresse och lust förekommer vid depressiva tillstånd.

Barn utsätts för separationer i de fall föräldern läggs in på sjukhus, fråntas vårdnaden om sitt barn eller

suiciderar. De utsätts vidare för hot om separationer i de fall föräldrarna visar suicidbenägenhet och

vid tillstånd av återkommande sjukperioder (Parment 1999).

Rutter och Quinton (1984) fann att risken för psykiska störningar var störst för de barn där

föräldrarna diagnosticerats personlighetsstörda och samtidigt bedömdes utsätta barnen för fientligt

beteende i hög utsträckning Bland barnen fanns en förhöjd förekomst av emotionella störningar och

beteendestörningar, där uppförandestörning tenderade ingå. Däremot fanns inga klara kopplingar
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mellan förälderns specifika diagnos och den typ av störning barnet visade. Rutter och Quinton fann

också att det oftast inte var förälderns psykiska störning i sig som gjorde den allvarligaste risken för

barnen, utan snarare medföljande psykosociala påfrestningar. Visserligen påverkades barnen negativt

av att bli involverade i föräldrarnas förstämningssyndrom eller psykotiskt beteende, men ännu mer

negativt tycktes de bli påverkade av att utsättas för eller bevittna aggressivitet och osämja i hemmet

(Parment 1999).

Det är dock viktigt att i detta sammanhang uppmärksamma att det inte finns någon automatik i att

barn till psykiskt sjuka kommer att utveckla sjukdom (Skerfving & Waltré 1995). Trots att andelen

barn till psykiskt sjuka i Rosenbaum & Asnarows (1988) studier som utvecklat sjukdom var hög, så

var andelen barn som inte blivit psykiskt sjuka ännu högre (ibid).

2.5.1 Barn till schizofrena föräldrar

Barn till schizofrena föräldrar löper en väsentligt förhöjd risk att själva utveckla schizofreni och annan

psykopatologi, i synnerhet affektiva störningar (Parment 1999). Avvikelser i det tidiga samspelet

mellan schizofrena mödrar och deras barn har påvisats. Många barn som senare kommit att utveckla

schizofreni har visat neuropsykologiska avvikelser, uppmärksamhetssvårigheter och psykosociala

problem under eller strax före adolescensen. Det finns starka belägg för att familjesituationen under

uppväxten hänger samman med risken för att senare bli schizofren (Asarnow 1988). Man har funnit

avvikande kommunikationsmönster, mönster av mer negativ affekt, stark känsloutlevelse och en

generellt störd familjemiljö. Det är dock oklart om liknande drag hos familjerna innebär specifik risk

för schizofreni eller om det innebär en mer allmänt förhöjd risk för en rad störningar och

funktionsnedsättningar hos individen (ibid). Asarnow menar att det sannolikt rör sig om en ömsesidig

påverkan mellan individ och omgivning som leder fram till schizofreni. Det som också ses som en

betydelsefull faktor är i vilken grad förälderns sjukdom är kronisk (Skerfving 1996).

2.5.2 Barn till föräldrar med affektiva störningar

Under denna rubrik presenteras studier som huvudsakligen fokuserats kring barn till föräldrar med

affektiva störningar som bipolära syndrom (manodepressivitet), egentlig depression och andra

depressionstillstånd exempelvis i samband med förlossning.
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I olika forskningsstudier konstateras att barn till föräldrar med allvarliga affektiva störningar, befinner

sig i klar risk för att utveckla depression och annan psykopatologi. I en genomgång av studier kring

barn till deprimerade föräldrar finner Downey & Coyne (1990) att barnen visar generella

anpassningsproblem i högre utsträckning (Parment 1999). Anpassningsproblemen omfattar

skolprestationer och sociala svårigheter i skolan, liksom även utåtvänd och inåtvänd problematik på

andra områden. Downey & Coyne varnar för att betrakta deprimerade föräldrar som någon homogen

grupp. I olika studier om deprimerade föräldrar finns stora variationer vad gäller typ av depression

och depressionens svårighetsgrad. I de fall då personlighetsstörning medföljer hos föräldrarna

påverkas sannolikt omsorgsförmågan negativt på ett mycket avgörande sätt. Dessutom finns bland de

deprimerade föräldrarna stora variationer vad gäller övrig familjeproblematik och psykosocial

belastning (ibid).

Även Rutter (1990) konstaterar att det finns stora inbördes skillnader mellan deprimerade föräldrar i

olika studier. Det som definieras som depression kan variera från ett sänkt stämningsläge, något som

förekommer hos de flesta individer då och då, till öppen psykos. Den sociala funktionsnedsättningen

kan variera från ingen alls till mycket allvarlig. Vid sidan av uppväxtmiljöns betydelse, lyfter Rutter

också fram betydelsen av genetisk påverkan vid allvarliga affektiva störningar, i synnerhet vid bipolära

syndrom (Parment 1999).

I många studier har ett avvikande och mindre positivt samspel mellan deprimerade mödrar och deras

små barn påvisats. Man har funnit ökade psykosociala svårigheter, dysfunktionella familjemönster och

negativa föräldraattityder (ibid).
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2.6 Motståndskraftiga barn

Det finns en del forskning där man intresserat sig för skyddande faktorer hos barn som visat

motståndskraft och klarat sig bra, trots att de varit utsatta för svåra påfrestningar med risker för att

utveckla egen psykopatologi. Antonovsky (1999) menar att motståndskraften beror på individens

känsla av sammanhang, det vill säga i vilken utsträckning tillvaron kan upplevas meningsfull, begriplig

och hanterbar. Rutter (1985) beskriver att särskilt motståndskraftiga individer visat ett aktivt

förhållningssätt, upplevt socialt stöd och haft tillgång till meningsfulla relationer med andra. En sådan

kapacitet att aktivt hantera stora påfrestningar tycks förutsätta gott självförtroende och tilltro till egen

förmåga, något som förvärvas genom stabila, kärleksfulla relationer och tidigare positiva erfarenheter

av egen problemlösningsförmåga, t ex i samband med att ha lyckats i skolarbete (Parment 1999).

Vi förväntar oss att barn, som växer upp hos omsorgsfulla och resursstarka föräldrar, utvecklas

optimalt, medan barn som utsätts för bristande omsorg i motsvarande grad klarar sig dåligt. Ofta

bekräftar långtidsstudier av barn och ungdomar det intrycket. Individer som i vuxen ålder blir

kriminella, missbrukare eller psykiatriska patienter, har ofta en förhistoria präglad av stress och

motgång (Klefbeck & Ogden 1995). Men undersökningar av barns uppväxt visar att enstaka bryter

detta mönster.

De utvecklas mot alla odds och överlever, både fysiskt och psykiskt, under svåra uppväxtbetingelser.

Många forskare har i sina studier kommit fram till att det även i de mest riskutsatta grupperna av barn

sällan är mer än hälften som utvecklar problem. Detta understryker att barn är sårbara och beroende

av sin omgivning, men samtidigt robusta och beredda att klara av svårigheter. Beskrivningen av de

motståndskraftiga barnen ger en bra inblick i hur barn kan bemästra stress och motgång genom att

utnyttja egna resurser eller resurserna i sitt sociala nätverk. I vardagligt språk har dessa barn omtalats

som ”maskrosbarn” – ofta på grundval av biografiska fakta om sådana som har klarat sig under

extremt svåra uppväxtvillkor (ibid).

2.6.1 Motståndskraft i spädbarnsåldern
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Vad som kännetecknar motståndskraftiga barn på olika åldersstadier belyses genom Werner och

Smiths (1982) uppföljning av en årskull utsatta barn (Klefbeck & Ogden 1995). I spädbarnsåldern

var de motståndskraftiga barnen aktiva och kontaktsökande. De blev bl a beskrivna som ”gulliga”

eller lätta att göra med. Det visade sig att de under det första levnadsåret hade fått mycket

uppmärksamhet av sina mödrar som hade tid och ork att ägna sig åt barnet. Detta främjade den

grundläggande anknytningen till mamman och lade grunden till en senare utveckling av

självständighet.

2.6.2 Motståndskraft i förskoleåldern

I förskoleåldern beskrevs de motståndskraftiga barnen ofta som positivt socialt orienterade; vänliga,

på gott humör, avslappnade, trygga osv. Därmed stimulerade de också positiva sociala reaktioner från

föräldrar, lärare och andra. Vidare var de effektiva i sin bearbetning av information och beskrevs

som uppmärksamma, pratsamma och verbala. Om mammorna var stöttande, accepterande och

stimulerande i sitt samspel med dem under de två första åren fick detta positiva konsekvenser för

deras utveckling (ibid).

På varje utvecklingsstadium tycktes kvaliteten på relationerna vara avgörande; att barnen fick uppleva

omsorg och att deras försök att bemästra och sedan bemästrande bekräftades. Skerfving (1996)

menar att man sammanfattningsvis kan säga att graden av utvecklad motståndskraft står i proportion

till hur kvaliteten på samspel mellan föräldrar och barn varit. Detta är avgörande för hur barnet senare

kommer att försöka skydda sig och reducera den ångest som kan uppstå i svåra situationer.

2.6.3 Sårbarhet hos barnet

Skerfving (1996) anger utvecklingsproblem, somatiska sjukdomar och känslomässiga svårigheter

som faktorer vilka gör barn mer sårbara i förhållande till förälderns psykiska störning. Vid

bedömningen av ett barns situation är det viktigt att även ta med sådana faktorer. Dessa barn kan

vara mer krävande och svårare att ta hand om och därigenom vara en större börda för föräldrar som

redan har egna svårigheter med psykiska problem.

2.6.4 Skyddande faktorer
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Skyddande faktorer är påverkningar som ändrar en persons reaktion på miljömässig risk som

predisponerar för missanpassning (Rutter 1990). Dessa blir först märkbara när barn utsätts för stress

eller motgång. Rutter (1990) beskriver sårbarhet och skyddande faktorer som mer specifika och

avgränsade begrepp än motståndskraft. Ett barn kan t ex vara sårbart därför att det har ett litet och

dåligt fungerande socialt nätverk. För detta barn kan riskfaktorn vara att det utsätts för mobbning

eller upplever nederlag i skolan. Sårbarhet är alltså ett tillstånd, medan riskfaktorn mer är uttryck för

en händelse eller situation som kan verka direkt problemutlösande. Men det kan vara svårt att skilja

dem från varandra utifrån frågan om varaktighet. Långvariga familjekonflikter kan t ex fungera som en

kronisk riskfaktor (Klefbeck & Ogden 1995).

2.7 Professionellt samarbete kring barn till psykiskt sjuka föräldrar

2.7.1 Barnprojektet

Annemi Skerfving, socionom och Eva Waltré, psykolog, skriver i FoU enheten/psykiatrins rapport

1995:1 om Barnprojektet. Barnprojektet startades utifrån uppgifter från Stockholms socialförvaltnings

ungdomsbyrå om att barn och ungdomar som far illa inte sällan har psykiskt sjuka föräldrar. Ofta är

dessa föräldrar och barn kända inom psykiatrin men inte inom socialtjänsten på hemorten. Mot denna

bakgrund efterfrågades ett bättre samarbete mellan socialtjänsten och psykiatrin när det gällde

föräldrar med minderåriga barn.

Undersökningen som ligger till grund för denna rapport genomfördes som en endagsinventering av

psykiatriska patienter inlagda på nio avdelningar på Beckomberga sjukhus 1994. Man använde sig av

frågeformulär som innehöll frågor om de patienter som hade minderåriga barn och om barnen samt

frågor om avdelningens rutiner i samband med vård av dessa patienter.

I rapporten görs en kort sammanfattning av svenska och utländska studier om barn till psykiskt sjuka

föräldrar. Resultaten av de svenska studierna visar att psykiskt störda föräldrar och deras barn har

en speciellt utsatt situation och att de ofta kan vara i behov av hjälp av stöd för att barnens utveckling

skall bli gynnsam. Barn och föräldrar behöver, förutom praktiskt stöd, även få tillfälle att tala om sin

situation och sina inbördes relationer. Socialtjänstens insatser tycks vara av stor betydelse, men även

medvetna insatser inom den psykiatriska vården, både för barn och vuxna, är av vikt (ibid). De
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utländska studierna styrker antagandet att barn till psykiskt störda föräldrar löper större risk än andra

barn att utveckla psykisk sjukdom, men även den yttre situationen omkring barnen är av avgörande

betydelse för deras utveckling. Om barnen får växa upp under goda förhållanden är deras prognos

positiv. Mot denna bakgrund är av stor betydelse att barnen tidigt uppmärksammas och att de

myndigheter som kommer i kontakt med dem är medvetna om behovet av tidiga stödinsatser

(Skerfvin & Waltre 1995). Resultaten av enkäterna i Barnprojektets undersökning visar på en relativt

stor medvetenhet hos personalen på Beckomberga sjukhus om att barn till psykiskt sjuka föräldrar

löper risk att fara illa och det faktum att patienter har barn är viktigt även i ett behandlingsperspektiv.

Dock tycks det saknas medvetna och utarbetade metoder för hur man ska handskas med

patienternas föräldraskap (ibid).
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

I följande avsnitt redovisas de teoretiska utgångspunkter som vi valt för att tolka det empiriska

materialet.

3.1 Anknytningsteori

Bowlby (1996) menade att förutsättningarna för en frisk mental utveckling är att barnet upplever en

varm, intim och kontinuerlig relation med en person. Han påpekade vikten av att bindning sker till en

person och att denna bindning är annorlunda till sin karaktär än anknytning till andra närstående

personer. Teorin beskriver hur denna psykologiska anknytning utvecklas till inre representationer hos

barnet, något som i teorin kallas inre arbetsmodeller av självet och viktiga närstående. Ändamålen

med en inre arbetsmodell är att uppfatta, tolka händelser samt att förutsäga framtiden och upprätta

planer för sitt eget handlande.

Kvaliteten på anknytningen varierar kraftigt beroende på hur lyhört och samstämt det känslomässiga

samspelet mellan barnet och dess vårdare är (Bowlby 1996). Ett barn vars förälder är känslomässigt

tillgänglig och stödjande kommer som en konsekvens därav att må väl, och han kommer att

konstruera en inre arbetsmodell av sig själv som kompetent och älskad och en kompletterande

modell av föräldern som pålitlig och trygg. Dessa inre arbetsmodeller kommer att styra hans beteende

i mötet med andra människor, vilka han kommer att möta med en positiv förväntan. Ett barn som

blivit bemött med kyla kommer att uppleva sig själv som icke önskad och kommer, som en

konsekvens därav att forma inre arbetsmodeller av sig själv som dålig och av föräldern som opålitlig

och fientlig. Han kommer att möta världen med en negativ förväntan. Bowlby beskriver den sociala

utvecklingen i fyra stadier, där övergången till ett nytt stadium förutsätter att föregående stadium

uppnåtts.

Den initiala föranknytningsperioden varar de två första månaderna. Barnet är då inte beroende av

någon speciell person utan det viktigaste är att någon reagerar på dess signaler. De följande fem

månaderna kallas anknytning i vardande, en tid då barnet börjar visa att det föredrar föräldrarna. Det

lär sig använda beteendet på ett avsiktligt sätt och kan därmed styra samspelet. I sjunde månaden är
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föräldrarna inte längre utbytbara och den fas som startar då benämns entydig anknytning (7-24

månader).Objektpermanens har utvecklats. Barnet är i denna period mer aktivt när det gäller att söka

närhet och kontakt genom egen rörelseförmåga och egna signaler. Separationsängslan och

främlingsängslan dyker upp. Efter två års ålder minskar barnets egocentricitet. Barnet kan acceptera

om behovstillfredsställelsen inte är omedelbar, och med ökad mental utveckling kan nu barnet förstå

människors känslor och avsikter. Denna period kallar Bowlby en fas av målinriktat partnerskap (24

månader) (Brodén 1989).

Bowlby strävade efter att visa hur och varför föräldrarnas beteende påverkar barnet. Han kom fram

till att barnet normalt har en medfödd benägenhet att från andra hälften av första levnadsåret utveckla

en känslomässig bindning till en central föräldragestalt, oftast men inte nödvändigtvis den biologiska

modern. Om modern försvinner och barnet inte ges någon ersättare för henne leder detta till

stagnation och sedan tillbakagång i utvecklingen på många plan- först och främst på det affektiva

planet. Det resulterar så småningom i något som benämns ”modersdeprivation”.

När barnet börjar krypa och senare gå, börjar det allt oftare avlägsna sig på små, långsamt utökande

utflykter från kropps- och blickkontakten med modern för att upptäcka världen omkring. Barnet

behöver veta att bindningsgestalten finns på plats, är pålitlig, uppmärksam och kan ge stöd, tröst eller

skydd om det skulle behövas. Kontakt med bindningsgestalten ger trygghet, som är förutsättningen

för att barnet ska våga utforska omvärlden. Den är basen som barnet ständigt återvänder till. Är

basen trygg på grund av den vuxnes pålitliga gensvar utvecklas barnet optimalt. Om den är opålitlig,

fastän bra emellanåt växer barnet upp med en ångest som stör dess relationer och utveckling. Är

kontakten dålig, lär sig barnet dess värre att helt undvika nära kontakt. Ofta påverkar dessa

erfarenheter personlig utveckling genom hela livet. Bowlby menade att rätt föräldraskap är

huvudnyckeln till nästa generations psykiska hälsa.

3.2 Social nätverksteori

När föräldrarnas omsorgsförmåga sviktar blir barnens möjligheter att få ett tillräckligt gott

omhändertagande beroende av personer i nätverket. Det kan vara användbart att skilja mellan

primärt och sekundärt nätverk. Det primära nätverket utgörs av bland annat föräldrar, syskon, släkt,

vänner och grannar. Dem kan man kalla för sin umgängeskrets. När barn hamnar i kris, är det
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vanligtvis dessa man mobiliserar. De utgör stödet i svåra situationer. Det är människor som känner

varandra och som har nära kontakt med varandra. Det sekundära nätverket är de professionella. De

kommer inte av sig själva, utan kontakten sker genom formaliserade kanaler som anmälan,

tidsbeställning, besökstid och särskild mottagningstid. Professionella personer ingår mer eller mindre i

det personliga nätverket. Ju mer det primära nätverket eller umgängeskretsen har dragit sig tillbaka,

desto mer inflytande får det sekundära nätverket (Klefbeck & Ogden 1995).

Ett kvalitativt gott socialt nätverk utgör en psykisk skyddsfaktor. Tre olika mekanismer är

verksamma. För det första kan människor som vuxit upp i goda sociala nätverk få en större psykisk

motståndskraft och en starkare jagfunktion. För det andra kan de sociala relationerna utgöra buffertar

vid psykosociala krissituationer och påfrestningar för den enskilde. För det tredje kan ett fungerande

nätverk hjälpa personer att få den professionella hjälp de behöver ((Klefbeck & Ogden 1995).

Närmiljöns skyddande verkan är speciellt avgörande för så kallade resurssvaga individer. Till dem

kan räknas de som drabbats av sjukdomar eller funktionsnedsättningar osv; småbarnsföräldrar och

ensamstående föräldrar kan också vara utsatta grupper. Invandrare och flyktingar kan generellt sett

sägas ha en utsatt position. Psykisk ohälsa utlöses mycket lätt för dessa om en eller flera

stressfaktorer finns.

De vuxnas utsatta situation drabbar barnen i hög utsträckning. Föräldrarna brister i sin föräldraroll,

något som de ofta själva är smärtsamt medvetna om. Daghemssituation kan vara pressad, med många

barn med särskilda behov. Social desintegration kallar man den situation som uppstår när såväl

formella (offentliga) som de informella (personliga) strukturerna i samhället försämras. Detta är

förbundet med ökande grad av psykisk ohälsa (Cullberg 1998).

Direkt nätverksbyggande aktiviteter har gjorts inom vården med varierande framgång. De som varit

framgångsrika har också haft en anslutning genom lokala tvärsektoriella initiativ. Åtgärder som stärker

är exempelvis ökade kommunala insatser för att tidigt upptäcka och ge stöd åt barn i riskzonen

(alkoholskadade föräldrar, isolerade och ensamma föräldrar, föräldrar med psykisk ohälsa osv)

(ibid).
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4.VERKSAMHETSBESKRIVNING

4.1 Samverkansprojektet

Projektet omfattar tre stadsdelar i Malmö – Fosie, Södra Innerstaden och Västra Innerstaden – och

är ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten, barnpsykiatrin, vuxenpsykiatrin och primärvården.

Genom detta projekt finansierat av länsstyrelsen vill man uppmärksamma barnets och förälderns

situation för att kunna erbjuda tidiga tvärfackliga insatser.

Projektet har till sitt syfte att i samverkan mellan socialtjänsten, barnpsykiatrin och vuxenpsykiatrin

utveckla anpassade metoder för stöd till psykiskt störda föräldrar och deras barn, under graviditeten

samt späd- och småbarnsperioden. Projektet riktar sig till barn mellan noll till fyra år. Projektet har en

verksamhets- och yrkesövergripande karaktär och skall utifrån de olika områdena försöka se

helheten för barnet. För att inte hamna i en omfattande administration har man bestämt att projektet

vänder sig mot tre stadsdelar i initialskedet. Projektet är rådgivande och stödjande, det är uppbyggt

med konsultationsteam där man regelbundet kan träffas och rådgöra kring ärenden. På övergripande

nivå finns en styrgrupp bestående av chefer från olika verksamheter. Den praktiska arbetet bedrivs i

sk. utvecklingsgruppen. De metoder som man använder sig av är:

• Datainsamling

• Information

• Samverkansmöten

• Kunskapsförmedling i form av seminarier och föreläsningar

• Samspelsarbete mellan förälder och barn

• Handledning av personal

Projektet är planerat på tre år och avses innehålla följande intentioner:

• Kartlägga behovet i varje stadsdel

• Utveckla samverkansformer

• Planera för utveckling
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• Ge utbildning

• Ge handledning

• Skapa utrymme för gemensamma diskussioner kring familjerna

• Utveckla metoder för tidigt samspel

• Följa upp insatserna

• Lyfta fram och sprida ny kunskap

• Utvärdera projektet

Under projekttiden kommer olika personalkategorier som läkare, sjuksköterska, skötare, psykolog,

kurator, socialsekreterare, behandlingsassistent, barnmorska, familjestödjare och specialpedagog att

vara delaktiga.

Projektets innehåll, med samverkan kring tidiga och förebyggande åtgärder kan ses som ett

pionjärarbete, då det saknas kunskaper och metoder idag. Utvecklingsgruppen arbetar med att samla

in kunskap. Inom gruppen försöker man öka förståelsen för varandras arbetssätt samt dela med sig

av kunskap och erfarenheter (Broschyr 2001).
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5. RESULTATREDOVISNING

5.1 Presentation av de intervjuade

De flesta av våra intervjupersoner har en lång och gedigen yrkeserfarenhet. Kortast erfarenhet har

Madeleine Hådén som är socionom sedan fyra år och har arbetat som kurator i två år. Vi har dock

upplevt att samtliga haft värdefulla synpunkter att delge oss i vårt arbete.

Birthe Hagström är projektledare för samverkansprojektet. Hon arbetar på socialrådgivningen i

Fosie stadsdel. Birthe är utbildad förskollärare med vidare utbildning som speciallärare. Hon har

mångårig erfarenhet ifrån barnpsykiatrin och då främst från Viktoriagården.

Margot Olsson är socionom sedan 1979. Hon har en lång yrkeserfarenhet av arbete som socionom

inom olika verksamheter. Sedan tre år tillbaka arbetar hon i Familjens hus, vilket är en samverkan

mellan öppensocialtjänst, mödravård, barnhälsovård samt för- och familjeförskola.

Ingrid Holmberg är utbildad barnsjuksköterska och har arbetat sedan 1972. Hon arbetar numera

med barnhälsovård inom Familjens hus, se presentation ovan.

Ulla Witkowsky är barnmorska sedan tio år. Tidigare arbetade hon inom barnpsykiatrin,

spädbarnsverksamheten i Trelleborg.

Kristina Olofsson är socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon började arbeta inom

barnpsykiatrin 1977 och då också delvis på Viktoriagården. Sedan 1987 har Kristina arbetat heltid

med samspelsbehandling på Viktoriagården.

Lise-Lotte Göransson är socionom och arbetar på socialförvaltningen, Västra Innerstaden, individ-

och familjeomsorg. Lise-Lotte har mångårig erfarenhet av arbete med barn- och familjebehandling.

Irene Lundin är socionom sedan tjugofem år tillbaka och arbetar på socialförvaltningen, Västra

Innerstaden, individ- och familjeomsorg. Irene arbetar numera med försörjningsstöd. Hon har

erfarenheter av arbete inom psykiatrin.
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Beatrice Ahldin är socionom och arbetar som chef för familjestödsverksamhet vilken är en

kommunövergripande verksamhet (f.d. hemvårdarverksamheten). Verksamheten finns till för

barnfamiljer i Malmö Stad, företrädesvis med barn under skolåldern.

Rose-Marie Hultman är utbildad sjuksköterska med specialistutbildning inom barnhälsovård och

psykiatri. Hon har arbetat inom barnhälsovården i 20 år. Hon arbetar halvtid inom utvecklingsenheten

och resten med kliniskt arbete inom barnhälsovården. Tidigare har hon även arbetat inom barn- och

vuxenpsykiatrin.

Cecilia Arlebrink är socionom och legitimerad psykoterapeut samt utbildad handledare inom

psykoterapi. Cecilia arbetar som kurator på Fredriksborgs öppenvårdsmottagning, sektorsklinik

söder, och har arbetat inom vuxenpsykiatrin sedan 1971.

Madeleine Hådén är utbildad socionom och fil kand i psykologi. Madeleine arbetar som kurator

inom vuxenpsykiatrin, sektorsklinik väster, öppenvårdsmottagning. Hon har tidigare erfarenhet som

kurator på Kvinnoklinik.

5.2 Bearbetning och analys

Efter att intervjuerna skrivits ut började vi att sammanställa intervjusvaren. Vi utgick från en intervju i

taget och skrev ned vad personen svarat på de olika frågorna i intervjuguiden under respektive tema.

Detta blev en mycket preliminär sammanställning. Ibland uppstod svårigheter när det gällde att

bedöma var svaren skulle skrivas in då svaren på de olika frågorna flöt ihop. Vi började med att läsa

igenom utskrifterna av intervjuerna för att skapa oss en första uppfattning.

Därefter gick vi tillbaka till de stycken som vi ansåg vara särskilt intressanta för våra frågeställningar.

Detta material förde vi sedan in under våra huvudrubriker, vilka utgör frågeställningar som angivits i

syftet. Därefter jämförde vi de olika intervjupersonernas svar för att se om vi kunde urskilja likheter

eller olikheter i deras resonemang. Fortsättningsvis kommer vi att redovisa intervjusvaren kopplade
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till ursprungliga frågeställningar (se sidan 2). Först redovisas en sammanställning av intervjusvaren

därefter görs en analys av materialet.

5.3 Hur ser verkligheten ut för barn till psykiskt störda föräldrar ur ett
professionellt perspektiv?

Att vara barn till psykiskt störd förälder kan innebära mycket. Birthe betonar att det är väldigt svårt

att generalisera men tror att det komplicerar för alla barn. Det är beroende på vilken störning

föräldern lider av och hur barnets personlighet och temperament ser ut. Kristina menar att det är

väldigt beroende på hur den psykiska sjudomen yttrar sig. Hon ger exempel på när sjukdomar går i

skov, föräldern kan mellan skoven vara välfungerande. Barnet kan under de perioderna ha det

väldigt bra och ha en god relation till sin förälder, men det behövs mycket stöd utifrån när mamma

eller pappa insjuknar. Ulla pekar på störningens karaktär och kronicitet och nämner, att om man

kommer i en akut kris som är övergående och begränsad i sin omfattning, så behöver det inte få så

stora konsekvenser för det lilla barnet. Däremot menar hon att det finns andra sjukdomstillstånd som

kan vara över längre tid och ge svårare konsekvenser för barnets egen utveckling som kan bli

tillbakasatt.

Samverkansprojektet handlar om riktigt små barn mellan noll och fyra år; dessa barnen är otroligt

beroende av en närvarande vuxen, både för den dagliga basala omsorgen och kontakten utåt, menar

Birthe. Av samma uppfattning är Ulla, som menar att ett litet spädbarn är totalt utelämnat till sin

primära vårdare. Fungerar inte basomsorgen kan det faktiskt ske störningar i utvecklingen, vilket kan

bidraga till att barnet inte knyter an korrekt. Vissa mammor, menar Kristina, klarar av att ge fysisk

omvårdnad och är mycket angelägna om att sköta det perfekt, för att ingen ska kunna klaga på dem,

medan det i själva verket är så att barnen lider väldigt mycket. Madeleine säger att det kan innebära

att barnet inte får mat i den utsträckning som skulle behövas, det finns ingen mat i kylskåpet, ingen

som packar väskan på morgonen, någon som rent praktiskt hjälper till, vilket är viktigare än vad man

tror.

Birthe nämner ett exempel där en vuxen berättade om svårigheter i sin egen uppväxt, om vikten av

elementär omvårdnad, där det erbjudits samtalskontakt, men behoven fanns på en mycket mer basal

nivå i form av kläder och mat. Beatrice berättar att det familjestödjarna ofta först och främst möter är
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en eftersatt hygien och dåliga matvanor, där barnet lever ett ostrukturerat och slarvigt liv. Många barn

får inte den aktivering och stimulans som de behöver, att få komma ut i dagsljus och träffa andra barn

och vuxna. Ingrid ser i sitt arbete att vissa mammor klarar att rent praktiskt sköta barnen och

stimulera till en viss del, vilket har blivit inlärt. Flera av intervjupersonerna har betonat att orkeslöshet

ofta bidrar till att omsorgen sviktar. Margot säger att föräldern i de sämre perioderna inte orkar, inte

förstår och begriper att barnet behöver mat, kläder och hjälp med läxor. Det handlar inte om att inte

vilja, utan att inte orka se barnens behov, säger Cecilia. Hon säger även att en mamma med

exempelvis narcissistisk personlighetsstörning kanske bara bekräftar sitt barn genom de områden där

barnet bekräftar mamman. Därmed blir barnet en förlängning av mammans behov och får inte stöd att

utvecklas till en egen självständig individ utifrån sina egna förutsättningar och önskningar. Lise-Lotte

och Ulla menar också att psykiskt störda föräldrar kan ha svårt att sätta barnens behov framför sina

egna. Just när föräldrar är väldigt sjuka kan det bli att barn faktiskt inte får varken den fysiska eller

psykiska omsorgen, menar Margot.

Ingrid menar att mammor med psykiska störningar i form av exempelvis depressioner kan ha svårt att

upprätthålla relationer. Barnets första två år är avgörande för den egna psykiska utvecklingen, man

måste ha en nära relation till en eller flera anknytningspersoner annars kan det få väldigt ödesdigra

konsekvenser, betonar Kristina. Birthe framhåller den inre arbetsmodell som barnet utvecklar i

samspel med sin primärvårdare. Den inre arbetsmodellen används senare i livet som en referenspunkt

i samspel med andra människor. Rose-Marie menar också att det kan få konsekvenser för barnen i

deras vuxna liv om de inte knutit an framför allt till sin mamma. Spädbarn som inte får sina

känslomässiga behov tillgodosedda, kanske inte växer som de ska och de kanske inte går upp i vikt,

de protesterar på så sätt, säger Ulla.

En del barn reagerar med inåtvändhet eller med aggressivitet för att de vill bli sedda, påpekar Rose-

Marie. Samtidigt säger hon att tysta barn även blir mindre sedda på exempelvis dagis. Om man har

en psykisk störning är man mycket koncentrerad på sig själv och sitt eget lidande, menar Birthe.

Det kan finnas barn vars föräldrar fungerar i kontakten utåt men inte i kontakten med sitt barn, de

barnen kanske har det värst, menar Irene.
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/…/ en narcissistiskt störd mamma kan vara väldigt noga med att allting ska
vara väldigt bra utåt sett, att se till att det lilla barnet är väldigt rentvättat,
välklätt, väl valda vitaminer, rätt mat osv, den yttre ramen av omsorg fungerar
klanderfritt, medan bakom det så kanske det är fullständigt tomt/.../en psykotisk
mamma, där kan allt brista i omsorgen; mamman kanske glömmer att laga mat,
glömmer att tvätta, lämna på dagis alltså inte ha förmåga att sköta de basala
behoven som ingår i  en omsorg/.../vi såg en videoinspelning där en mamma med
schizofreni diagnos kunde egentligen relatera med mer värme och bekräftelse
till sitt lilla barn än vad en mamma som hade en diagnos av narcissistisk
personlighetsstörning kunde. Så man kan inte säga att en allvarlig diagnos som
till exempel schizofreni eller psykos innebär att mamma eller pappa inte kan ge
den här bekräftelsen, kärleksrelaterandet till barnet. Där kan det fungera väl,
men det kan brista i basalomsorgen för övrigt, medan en narcissistisk mamma
inte brister i basalomsorgen med renhet osv men brister i det här med
bekräftelse och att se barnet som det barnet är/.../(Cecilia)

För många barn kan det handla om att tidigt vara tvungen att klara sig själv och även ta hand om

föräldern, säger Madeleine, Irene, Birthe, Kristina och Beatrice. Man får ta på sig föräldrarollen.

Lise-Lotte pekar också på att barnen kan gå in i förälderns sjukdom, man följer föräldern och det kan

bli ett naturligt sätt att vara. Barnen kan dras in i förälderns föreställningsvärld som är knepig, där

barnet inte får normer och begrepp. Barnet har inget annat att jämföra med, vilket kan bidra till att

barnet tror att det ska vara så, säger Kristina. ”De får inte vara barn. De får inte utrymme för sina

behov. Det är mycket som blir åsidosatt. Det är så mycket ett litet barn ska ha hjälp med, för

att själv kunna utveckla ett register av känslor och hantera det och hela sitt liv” (Kristina).

Barnen blir duktiga på att skydda sina föräldrar och pysslar om dem istället för vice versa, anser

Beatrice.

”städar hemma, ser till att mamma har det bra/…/stör jag inte mamma så är
hon även snäll mot mig, det blir en spiral. De legaliserar mammas tillstånd och
ser det som deras fel att mamma mår dåligt. Det kan komma oerhörda krav mot
familjestödjarna från barnen, vilka är rädda att det inte ska bli gjort, barnen blir
små arbetsledare” (Beatrice).

Förälderns sjukdom eller störning kan bidra till att barnets värld blir oförutsägbar och svårbegriplig.

Enligt Margot är oberäknelighet en sak som barnen råkar ut för. En fyraåring kanske börja fundera

”vad är mitt fel?” om mamman uppträder väldigt oförutsett och nyckfullt. ”Om jag bara är snäll,

om jag bara gör rätt, så blir mamma inte så arg” - barnet tar på sig skulden, menar Kristina. Ett

litet barn tror väldigt ofta att det beror mycket på dem och barnet blir väldigt påverkat av förälderns
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humör, säger Madeleine. Förälderns störning kan vara svår att upptäcka bland annat på grund av

barnets lojalitet gentemot föräldern. Barnet försöker att sköta mycket så att det inte ska märkas.

Det är ofta så att man isolerar sig för att man ska hålla det inom familjen och det syns inte utifrån, säger

Lise-Lotte. Ofta orkar föräldern inte hålla kontakt med andra människor som är väldigt viktiga för

barnet, med det nätverk som många barn får genom föräldrarna och som de behöver för att må bättre,

säger Madeleine. Om det inte finns ett naturligt nätverk så kan barnhälsovård och familjestödjarna

spela en stor roll, anser Kristina. Birthe påpekar att det finns familjer där omhändertagandet sköts

tillfredsställande. Hon anser att det är viktigt att inte generalisera för mycket, utan titta på hur det ser

ut i den enskilda familjen och vad familjen behöver för hjälp. Beatrice säger att barn är väldigt olika,

en del har en väldig överlevnadsstrategi och andra är mer sårbara. För många barn kan det innebära

väldigt mycket att ha en psykiskt störd förälder; samtidigt måste man även se till vad det finns för

övriga resurser i form av annan förälder eller någon annan person som kan gå in och stötta för att ge

ett tillräckligt gott omhändertagande.

/…/Samtidigt finns det barn som berättar om att de haft en psykiskt störd
förälder och haft en förvirrande uppväxt men som ändå har klarat sig väldigt
bra och som utvecklats väl, kan knyta an och har en god tillvaro nu, men
naturligtvis är de präglade av detta/…/ (Ulla).

Analys

Att vara barn till en psykiskt störd förälder kan innebära mycket. Det går inte att generalisera men det

försvårar för de flesta barn. Utifrån vår undersökning har det framkommit att det är viktigt att inte

betrakta varken psykiskt störda föräldrar eller deras barn som en homogen grupp utan se till varje

familjemedlems enskilda behov. Innebörden för barnen varierar beroende på vilken karaktär

förälderns störning har samt dess kronicitet. Långvarig störning kan ge allvarligare konsekvenser än

vad en störning av övergående art kan ge.
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Psykisk störning hos föräldern kan innebära att både den fyskiska och den känslomässiga

omvårdnaden blir eftersatt medan det i andra fall kan fungera tillfredsställande. En psykiskt störd

förälder kan ge ett tillräckligt gott omhändertagande periodvis, men kan sakna det i andra perioder.

Att ha en psykisk störning behöver inte automatiskt innebära att man som förälder sviktar i

omsorgsförmåga. Det kan finnas perioder då föräldern inte förmår, orkar uppfatta eller se sina barns

behov i tillräcklig grad. Föräldern kan sakna förmåga att engagera sig positivt i samspelet med barnet

och att prioritera barnets behov framför sina egna.

Barn är olika och de har varierande förutsättningar att klara brister i miljön. Det är därför svårt att

ange gränsvärden för acceptabla uppväxtvillkor i ett enskilt fall. Bedömningar av barnets situation bör

inte ske utifrån förälderns diagnos utan i stället utifrån den omsorgsförmåga föräldern visar. Psykisk

störning hos föräldern kan innebära att barn involveras i förälderns vanföreställningar eller utsätts för

starka känsloutlevelser. Det kan innebära att föräldern tillfälligt eller varaktigt blir känslomässigt

avskärmad och barnet får inget gensvar eller bekräftelse från föräldern. Vid depressiva tillstånd orkar

kanske föräldern inte att engagera sig. I de fall då föräldern exempelvis vistas på sjukhus eller fråntas

vårdnaden utsätts barnet för separationer.

Olika studier pekar på brister i det tidiga samspelet mellan schizofrena mödrar och deras barn.

Cecilia berättar att det inte behöver vara så, utan att den känslomässiga kontakten kan fungera väl.

Under tiden som vi har bedrivit vår undersökning har vi upplevt att det finns en mängd forskning som

berör deprimerade och schizofrena föräldrar; det finns även till en viss del forskning kring psykiska

problem i samband med barnafödande. Det vi saknar är forskning kring personlighetsstörning hos

föräldrar. Eftersom deras störning ofta kan vara långvarig och av kronisk karaktär kan man anta att

barnen påverkas mycket negativt. En studie har visat att barn till personlighetsstörda föräldrar

uppvisar större risker att utveckla emotionella- och beteendestörningar (Rutter & Quinton 1990).

Flera av de intervjuade säger att personlighetsstörning av narcissistisk karaktär kan innebära att

föräldern kan sköta den basala omvårdnaden väl, utåt sett kan allt verka perfekt medan den

känslomässiga relationen är fullständigt tom. Det kan innebära att barnet blir förälderns narcissistiska

förlängning och att barnets egen person osynliggörs.

Enligt Rutter och Quinton var det oftast inte förälderns psykiska störning i sig som utgjorde den

allvarligaste risken för barnen, utan medföljande psykosociala påfrestningar. Många långvarigt och
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allvarligt psykiskt störda har ett starkt begränsat nätverk och lever mer eller mindre isolerat. För

barnet innebär det att andra betydelsefulla vuxna, som kan kompensera brister i miljön, stängs ute.

Ett barn kan t ex vara sårbart därför att det har ett litet och dåligt fungerande socialt nätverk. Flera av

intervjupersonerna betonar vikten av att det finns en annan fungerande vuxen kring barnet som kan

ge omvårdnad.

Förälderns störning kan medföra att barnens tillvaro blir oförutsägbar och obegriplig. Barn påverkas

starkt av förälderns humör och tar ofta på sig skulden för det inträffade. När barnen blir lite äldre och

börjar skolan kan de utveckla skam-och skuldkänslor genom att jämföra sig med andra barn. Barnet

präglas av sin tidigaste uppväxtmiljön vilket kan innebära sämre förutsättningar att hantera

påfrestningar senare i livet.

Att växa upp med en psykiskt störd förälder kan innebära att barnen redan som små tar på mycket

vuxenansvar och tar över föräldrarollen. Barn kan reagera på olika sätt bland annat med utåt- eller

inåtvändhet. Barnen påverkas mest negativt av att utsättas för eller bevittna aggressivitet och osämja i

hemmet.

De barn som upplevt socialt stöd och haft tillgång till kärleksfulla relationer med andra under sin

uppväxt utvecklar senare i livet en särskilt motståndskraft. Forskning har visat att motståndskraftiga

barn under spädbarnsåldern var aktiva, kontaktsökande och lätta att ta hand om (Klefbeck &

Ogden). Under det första levnadsåret fick barnen mycket uppmärksamhet av sina mödrar som hade

tid och ork att ägna sig åt barnet. Kvaliteten på relationerna var av avgörande betydelse. Enligt

Bowlby varierar kvaliteten på anknytningen kraftigt beroende på hur lyhört och samstämt det

känslomässiga samspelet mellan barnet och dess vårdare är. Samtliga av intervjupersonerna är väldigt

medvetna om betydelsen av de två första åren och en välfungerande bindning för barnets utveckling

och välbefinnande. Inre arbetsmodeller som barnet utvecklar i det tidiga samspelet med sin

primärvårdare kommer att styra och prägla beteendet i mötet med andra människor.

5.4 Hur uppmärksammar yrkesverksamma inom socialtjänsten, barnpsykiatrin,
vuxenpsykiatrin och primärvården barn till psykiskt störda föräldrar?

Socialtjänsten
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Att komma in i systemet

Enheten för försörjningsstöd anses ofta vara inkörsporten för många familjer till att uppmärksammas

av samhället. Det är många gånger det första stället som biståndssökande kommer till. Detta tycker

Birthe underskattas när det gäller att upptäcka familjer med psykiska problem. Det är viktigt att

träffa hela familjen tillsammans med barnet och inte enbart sköta biståndet brevledes. Även om man

arbetar med ekonomiska frågor ska man ha ögonen med sig. Är man osäker ska man försöka att

slussa familjen vidare till någon annan, säger Birthe.

I Södra Innerstaden delar man in klienter i grupper bestående av barnfamiljer och hushåll utan barn

vilket är ett försök att föra in barnperspektivet i sitt arbetssätt, berättar Margot. Förmodligen är

många av psykiskt störda föräldrar i kontakt med enheten för försörjningsstöd utan att man vet om

det. Då det gäller patienter med psykiatrisk diagnos, uppmärksammas de kanske inte förrän klienten

inkommer med ett läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga. Margot har en uppfattning om att man missar

många, framförallt beroende på att kontakten sker brevledes. Möjligtvis kan man uppfatta signaler om

missförhållanden hemma om det ständigt är strul eller svårigheter exempelvis med pappershantering.

Det krävs mycket på pappersbasis för att se de signalerna. Det är viktigt att komma ihåg att alla

psykiskt störda inte erhåller ekonomiskt bistånd, utan de klarar att arbeta långa perioder, då syns de

inte, påpekar Margot.

En annan orsak till varför de inte syns kan vara att många psykiskt störda inom Västra Innerstaden

ofta vänder sig till privat sjukvård, menar Lise-Lotte. På grund av att många familjer är aktuella inom

flera olika ställen, där det inte finns samverkan, blir det svårare att få insyn. Många barn till psykiskt

störda föräldrar går inte på dagis, därför är det svårt att uppmärksamma dem, menar flera av

intervjupersonerna. Lise-Lotte nämner att en bidragande orsak kan vara att föräldrarna kan behöva

barnen som stöd och därför håller dem hemma.

Yttre och relationsmässiga aspekter

Lise-Lotte och Irene säger att yttre aspekter som man kan lägga märke till är exempelvis barnets

klädsel och om barnet får mat. När barnet inte är omhändertaget på rätt sätt kan det vara signaler om
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vanvård, då slår man larm och gör en anmälan till socialtjänsten. Där öppnar man sedan en utredning

och upptäcker missförhållanden hemma. I allmänhet gör man hembesök där man tittar på relationen

mellan föräldrar och barn, tar kontakter med andra exempelvis dagispersonal och inhämtar deras

synpunkter på bland annat barnets utveckling. I utredningar görs en samspelsbedömning av

barnpsykiatrin. Kommer barnet med frysta fiskpinnar till utflykten och dåligt klädd till skolan börjar

man kanske att undra, säger Birthe.

Andra yttre kännetecken som man kan lägga märke till är bland annat hygien och även tandhygien,

påpekar Beatrice. Man ser om ett barn tar väldigt mycket ansvar hemma och verkar vara den som får

sköta allting. Redan som litet, håller barnet reda på exempelvis när mamma ska gå till doktorn eller har

tid i tvättstugan. De tar över föräldrarollen, säger Irene.

Birthe säger att många barn som hon har mött, är duktiga i skolan eller på dagis men har det förfärligt

hemma. Redan som små är de väldigt kompetenta och anpassar sig efter situationen hemma. De tysta

och de mycket duktiga barnen är svårare att uppmärksamma än barn som är utagerande. Det yttre är

enklare att se, medan det är svårare att bedöma relationen, menar Margot. Inom Familjens hus

uppmärksammas i ganska stor utsträckning spädbarn om de brister i anknytning. Senare om barnet

går på dagis och är allmänt stökigt, men föräldern klarar omsorgsdelarna tillfredsställande, kanske det

inte är säkert att man uppmärksammar det då, säger Margot.

Vissa uppmärksammas på grund av sitt utagerande, medan barn som vänder sig inåt inte märks i

samma utsträckning. Lise-Lotte menar att barn är olika, vissa går in i sig själva och håller sig undan,

de märks inte och syns inte, andra barn kanske clownar sig eller tar plats på annat sätt genom att

agera ut eller vara besvärliga i skolan. Många barn till psykiskt störda föräldrar är tysta barn och de

syns minst. Barn har olika sätt att förhålla sig till verkligheten, säger Birthe. Till exempel ett syskonpar

där systern är utagerande medan brodern vänder sig inåt; man känner sig ganska lugn eftersom

pojken sköter sig. Birthe menar att det är lika oroande när det gäller pojken fast han reagerar på

annat vis. När det gäller små barn finns det en tendens bland professionella att man väntar och

hoppas att allt ska ordna sig med tiden.
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Tyvärr väntar man ofta alltför länge och barnets situation uppmärksammas sent. ”Vad jag vet så är

det inget som förbättrar en svår situation att få barn. Jag har inte sett några belägg hos någon

för det, utan det komplicerar så klart ytterligare situationen”, säger Birthe.

Barn uppmärksammas oftast utifrån föräldern och man ska vara kompetent för att förstå barnets

signaler, tolka barnet, det lilla barnet som har förmåga att tidigt anpassa sig till föräldern. Barnet

anpassar sig redan från början till vad det kan få.

Mörkertal och osynliga barn

Birthe menar att psykisk störning är ett dolt problem bland många, på grund av att det inte pratas om

psykisk störning, man skäms över att man inte mår bra och att man inte klarar av sitt föräldraskap.

Många föräldrar har svårt att be om hjälp, kanske på grund av att man måste lämna ut sig, säger

Beatrice. ”Vi professionella är inte heller alltid så bra på att uppmärksamma och sätta ord på

det vi ser. Där tror jag att vi kan bli betydligt bättre på att prata med föräldrarna om det”,

betonar Birthe.

Det är viktigt att lära sig om barns utvecklingspsykologiska aspekter, för att kunna uppmärksamma

och avläsa barn, betonar Birthe och Cecilia. Båda betonar också vikten av att samverka för att erhålla

tvärfacklig kompetens i frågor som rör livsavgörande beslut för många familjer. Man vet utifrån

forskning (Skerfving & Waltré 1995) att barn till psykiskt störda är riskbarn som riskerar att

utveckla egna svårigheter. Många som växt upp med psykiskt störda föräldrar är idag patienter och

klienter inom psykiatrin och socialtjänsten.

Att bedöma omsorgsförmåga

När det gäller att bedöma omsorgsförmåga hänvisar Birthe till Kari Killéns sju punkter (som vi

redovisat i kapitel två), där hon beskriver föräldraförmågan. Enligt Birthe är det långt ifrån alla som har

någon modell att bedöma den utifrån. Det bedöms utifrån många olika grunder och många olika

föreställningar. Ibland görs det på väldigt lösa grunder, anser Birthe. ”Jag tror många gånger att vi

pyntar på verkligheten, ibland orkar vi inte att se hur svårt det egentligen är. Vi beskriver ofta
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verkligheten i bättre termer än vad den är”, säger Birthe. Det handlar mycket om intuition och

flera yrkeskompetenser när det gäller att bedöma föräldraförmågan, säger Beatrice och Irene.

Det är en känsla man får och man anar att det inte står rätt till. Barnen älskar sina föräldrar och är

lojala gentemot dem. Det viktigaste är att relationen mellan barn och föräldrar fungerar bra. Det är

svårt att bedöma var gränsen går för tillräckligt gott föräldraskap, säger Margot.

Vuxenpsykiatrin

Cecilia och Madeleine säger att i en anamnesupptagning ska det alltid ingå frågor, inte bara om hur

gamla barnen är, utan vem och/eller vilka som finns omkring barnen. Det är viktigt påpekar hon att

försöka skapa sig en bild av hur barnen i just den här familjen har det. Finns det kamrater, är barnen

aktiva, leker de, har de visat prov på oro, har föräldrarna behövt söka hjälp för barnen, är de friska

fysiskt?

Det gäller att bygga in de frågorna i övriga vanliga frågor som man ställer till den vuxne patienten och

att göra det på ett naturligt sätt utan att det skapar en känsla av att man håller på att kontrollera. Det

man kan göra, menar Madeleine, är att försöka se sammanhang kring en patient och se till vad det

finns för nätverk. Det finns en tradition inom vuxenpsykiatrin att fokusera enbart på den vuxne,

behandlare-patient alliansen, och att inte ta in andra även om det berör en hel familj.

/…/nu idag när det gäller våra patienter som vi bedömer har borderline- eller
narcissistisk personlighetsstörning är det så att vi funderar ganska ingående
kring hur barnen har det, vi försöker att skapa oss en bild om det finns brister
där vi måste gå in och ta upp det med föräldern och föreslå någon
stödåtgärd/…/(Cecilia).

Det är beroende på vilken diagnos den vuxne patienten har. Som behandlare tänker man sig in i vilka

konsekvenser patientens störning kan få för barnet. Exempelvis om det är en patient som har väldiga

relationsproblem och som kanske har personlighetsstörning i grund och botten, där barnet ständigt

lyfts upp från sina rötter inte får den stabilitet som det krävs för en gynnsam uppväxt, säger

Madeleine. Cecilia säger att när man på teamkonferensen diskuterar den vuxne patienten, försöker

man anstränga sig att tänka på barnet och föreställa sig barnets situation.
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Sedan utvecklingsarbetet inom samverkansprojektet satts i gång har det blivit en märkbar skillnad

inom vuxenpsykiatrin att uppmärksamma barnen, tycker Cecilia.

Nu orkar man att se och ta reda på hur barnet har det, eftersom man inte längre sitter ensam med

problemen. Man vet att man kommer att kunna dela sina bekymmer med andra och att få råd och

hjälp inom konsultationsteamet. Tidigare satt var och en ensam och brottades med de här

problemen. Många av de patienter som kommer till vuxenpsykiatrin vill inte prata om sina barn, de

kanske tänker att de kommer hit för sina problem och inte för sina barns problem säger Madeleine.

Det är en anledning till varför många barn förblir osynliga. ”Vi är alla mer medvetna om att vi

måste tänka även på hur barnen har det och se anmälan som vår skyldighet och tala mer om

det tillsammans och fatta beslutet i teamet”, säger Cecilia.

Primärvården och barnpsykiatrin

Att komma in i systemet

Ulla säger att man inom mödravården träffar nästan alla blivande mödrar och i samband med det

rutinmässigt gör en anamnesupptagning, vilken innehåller bland annat frågor om psykisk sjukdom,

ätstörningar, medicinering. Inom mödrarvården följer man kvinnan dels under graviditeten och dels

efter förlossningen, då är det viktigt att vara observant på vad det finns för skyddsnät runt kvinnan och

barnet. Ibland får man en känsla av att något inte stämmer, det fungerar inte riktigt i kontakten med

kvinnan. Det är lättare med de kvinnor som öppet berättar om psykiska besvär än de som döljer

det. En blivande mamman som tidigare haft en psykisk störning men inte har någon medicin under

graviditeten kan komma att insjukna i samband med förlossningen och då ska man vara extra

observant, säger Ingrid. Inom barnhälsovården kan man upptäcka vanvård av barn genom

regelbunden hälsokontroll.

Yttre misskötsel, uteblivna besök utan återbud kan vara ett tecken på att något inte står rätt till. Man

tittar också på barnets anknytningsförmåga, om barnet möter mammans blick och formar sig mot

mamman och om mamman kan ta till sig barnet.
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Rose-Marie berättar att man på försök har använt EPDS (Edingburghs post partum depressions

screening), vilket är ett formulär för kartlägga och bedöma post partum-deprimerade mödrar. EPDS

är en möjlighet att tidigt fånga upp mödrar med psykisk störning och att uppmärksamma deras

omsorgsförmåga. EPDS-formulär planeras att införas och användas till nästa år i större utsträckning.

Mörkertal och osynliga barn

Samtliga intervjupersoner tror att det finns ett stort mörkertal av barn som inte syns och inte

uppmärksammas. Rose-Marie tror att en av orsakerna kan vara att man som professionell är rädd

för att prata om det med föräldrarna. Hon säger också att det är individuellt, vissa professionella har

en öppen dialog med föräldrarna, vissa tar inte upp frågan över huvudtaget. Det är nog inte så vanligt

att man direkt tror att barnens bekymmer med exempelvis mat- och sömnproblem beror på en

psykisk störning hos föräldrarna. Kristina påpekar att för många människor kan psykisk störning

kännas väldigt skamligt och skrämmande. Det kan bidraga till att många föräldrar och även en hel

släkt stänger ute sin omgivning, det blir ett slutet system.

Följden blir att man inte uppmärksammar barnen och deras situation. En orsak till det kan också vara

att man inte samverkat tidigare. Professionella inom olika verksamheter har hållit hårt på sitt

revirtänkande, den personliga integriteten och sekretessen har varit i fokus i stället för det lilla barnet,

menar Ulla.

Att bedöma omsorgsförmåga

Rose-Marie säger att man bedömer omsorgsförmåga utifrån sin utbildning och sina referensramar och

värderingar. Professionella har sina egna värderingar, men samhället vi lever i är mångkulturellt och vi

måste se och ta hänsyn till varje individs livssituation. Kristina påpekar också att det finns kulturella

skillnader men bedömningar görs utifrån professionellas värderingar, kunskaper och erfarenheter.

Även Kristina hänvisar till Killéns modell när det gäller att bedöma föräldrars omsorgsförmåga. I

första hand är det relationen mellan barn och föräldrar men man måste även titta runt omkring barnet.

Det finns graderingar från mycket dåligt upp till mycket bra. Det gäller också att bedöma om det är

behandlingsbart och vilken prognos man kan tänka sig. Det blir en individuell bedömning samtidigt

som man tar hänsyn till vilket nätverk det finns, om resurser finns där. Barnets egna resurser är också
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avgörande, säger Kristina. Rose-Marie påpekar att det är viktigt att se och bekräfta sina barn, ge

dem omsorg och kärlek. Det kan man göra på många olika sätt. ”Vad är bra och vad är dåligt? Får

man ha det smutsigt? Det kanske man får. Får man äta godis varje dag i veckan? Det är

mycket egna värderingar som man lägger i bedömningen av det”. (Rose-Marie).

Anmälningsskyldighet

När man märker att ett barn far illa är det väldigt viktigt att ta sitt ansvar och anmäla, att ta det på

allvar , säger Kristina. Man får inte bli överidentifierad med den vuxne så att man drar sig för att

anmäla missförhållanden. Det är viktigt att känna förtroende för socialtjänsten, så att man inte tror att

det inte händer något när man anmäler. En anmälan kan också leda till något bra. Det kan innebära att

barn blir tagna på allvar. Ulla poängterar också vikten av att sätta barnet i fokus. Det finns svårigheter

och överväganden i samband med en anmälan, men det är var och ens skyldighet att se till barnets

bästa. Man behöver inte ha något att peka på, utan det räcker att man känner oro för barnet, säger

Ingrid. Rose-Marie menar att samverkansprojektet är ett bra sätt att förbättra samarbete mellan

olika verksamheter och få förståelse för varandras kompetenser.

Analys

Många av intervjupersonerna anger enheten för försörjningsstöd som en inkörsport när det gäller att

uppmärksamma barn till psykiskt störda föräldrar. Eftersom kontakten ofta sker brevledes är det

svårt att upptäcka missförhållanden i hemmet. Därför anses det viktigt att träffa familjen tillsammans

med barnen. Det krävs mycket på pappersbasis för att uppfatta signaler om att något inte står rätt till.

Intervjupersoner från Västra Innerstaden uppger att svårigheter med att upptäcka dessa barn kan

bero på att föräldrarna ofta söker sig till privat sjukvård. Detta innebär inte att vi förutsätter att samma

företeelse förekommer i andra stadsdelar. Samtliga av intervjupersonerna anger att en annan orsak

till varför det är svårt att få insyn är att många föräldrar med psykisk störning inte använder sig av

kommunal barnomsorg utan barnen vistas hemma. Föräldrar har en tendens att isolera sig från

omvärlden.
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När familjens primära nätverk minskar är det av stor vikt att professionella fångar upp barnen och

utgör en extra resurs, ett sekundärt nätverk. Utifrån tidigare forskning vet man att barn till psykiskt

störda utgör en riskgrupp att utveckla egna svårigheter. Medvetenhet kring vilka risker det finns för

barnen gör att professionella tidigt bör uppmärksamma dem. Några av intervjupersonerna påpekar att

många som själva varit barn till psykiskt störda idag är klienter och patienter inom socialtjänsten och

psykiatrin. Förutom den genetiska sårbarheten utgör den sociala miljön en riskfaktor för barnets

utveckling.

När man exempelvis talar om schizofreni finns det starka belägg för att familjesituationen under

uppväxten hänger samman med risken för att senare bli schizofren (Asarnow 1988). Asarnow menar

att det sannolikt rör sig om en ömsesidig påverkan mellan individ och omgivning som leder fram till

schizofreni. Man har funnit avvikande kommunikationsmönster, mönster av mer negativ affekt, stark

känsloutlevelse och en generellt störd familjemiljö.

När det gäller att uppfatta signaler om vanvård kan det gälla yttre aspekter som exempelvis smutsig

klädsel och dålig hygien. Dagispersonal har en viktig roll i att uppmärksamma de barn som vistas där,

till exempel kan personal som arbetar med barn avläsa signaler på hur barnen mår. Tysta och duktiga

barn syns inte, medan utagerande och stökiga får mer uppmärksamhet. Det är viktigt att komma ihåg

att barn nästan alltid är lojala mot sina föräldrar och de upptäcks därför inte så lätt av omgivningen.

Inom mödravården görs det rutinmässiga anamnesupptagningar där man frågar om tidigare psykiska

besvär för att uppmärksamma svårigheter hos blivande mödrar. De flesta nyblivna föräldrar kommer

till barnahälsovården, där man tittar noga på anknytning och yttre utvecklingsaspekter. Barn

uppmärksammas oftast utifrån föräldern och man ska vara kompetent för att förstå barnets signaler,

tolka barnet, det lilla barnet som har förmåga att tidigt anpassa sig till föräldern. Barnet anpassar sig

redan från början till vad det kan få. Vi har uppfattat att det är individuellt hos de yrkesverksamma att

med föräldrar diskutera svårigheter som rör omsorgsförmågan. Rose-Marie säger att många

yrkesverksamma inte tänker på att misskötsel kan bero på en psykisk störning hos föräldern. Ett sätt

att tidigt uppmärksamma psykiska störningar hos föräldrar är att använda EPDS-formulär som är på

gång att införas inom vården.
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Inom vuxenpsykiatrin finns det frågor inbyggda i anamnesupptagningen som berör barnens situation.

De yrkesverksamma försöker skapa sig en bild av hur barnen har det hemma och vilka resurser det

finns kring barnet. På så vis sätter man barnet i fokus även om det är den vuxne behandlingen riktar

sig till. Tidigare fanns det en tradition att behandlare-patient alliansen var i centrum. Nu har man

vidgat sitt synsätt och tar också hänsyn till barnens situation. Man utgår från förälderns diagnos och

vilka konsekvenser störningen kan få för barnet.

Madeleine kan ibland uppleva att föräldern inte vill prata om sitt föräldraskap medan Cecilia har

erfarenhet av att föräldern känner sig lättad över att behandlaren tagit upp frågan. Båda är överens om

att det är viktigt att med föräldern diskutera föräldraskapet, för att på så vis synliggöra barnen. Enligt

Cecilia har samverkansprojektet bidragit till förändrade attityder inom vuxenpsykiatrin att tänka på

barnet.

Samtliga intervjupersoner tror att det finns ett stort mörkertal av barn som inte syns. Mörkertalet kan

delvis bero på attityder i samhället angående psykisk störning. Det betraktas fortfarande som skamligt

och skrämmande att lida av psykisk ohälsa och många döljer problemen. Många föräldrar skäms

över att inte klara av föräldraskapet.

Oftast uppmärksammas barnen inte förrän en anmälan kommit till socialtjänsten. Då påbörjar man en

utredning för att bedöma förälders omsorgssförmåga. Många av intervjupersonerna hänvisar till Kari

Killéns sju punkter som ligger till underlag för bedömning. Andra menar också att det ligger mycket

av egna värderingar och attityder i bedömning av tillräckligt bra föräldraskap. För yrkesverksamma

som arbetar med barn är det väldigt viktigt att besitta gedigna utvecklingspsykologiska kunskaper.

Intervjupersonerna uppger som en självklarhet att anmäla när man misstänker att ett barn far illa.

Man får inte bli överidentifierad med den vuxne så att man drar sig för att anmäla missförhållanden.

5.5 Hur agerar aktörerna i samverkansprojektet för barnens räkning?

Projektet har inga egna insatser att erbjuda utan de tillsätts utifrån socialtjänstlagen.

Samverkansprojektet uppmärksammar behov hos barnfamiljer samt ser till att de får insatser som är

anpassade efter deras behov. Kristina säger, att projektet ibland används som en påtryckningsväg

när det gäller att erhålla insatser som avser barn. Birthe påpekar att det ofta talas slentrianmässigt om
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att erbjuda barn eget stöd. Till riktigt små barn finns det inte mycket stöd att erbjuda eftersom det

måste vara speciellt anpassat efter barnet. Exempelvis, säger Birthe, kan små barn inte åka till

kontaktfamilj var tredje vecka. Samverkansprojektet har sett till att barn fått förtur till dagis. Hon

påpekar att allt inte är löst genom en dagisplats, utan det krävs uppföljning och ibland även extra

insatser.

Familjestödjarna (se presentation av intervjupersoner) kan erbjuda praktisk hjälp exempelvis hjälp

med inköp, matlagning, städning, tvätt samt hämtning och lämning av barn på dagis eller skola. Deras

uppgift är i huvudsak att se till att barnen får sin omvårdnad, aktivering och stimulans tillgodosedd. Det

är viktigt, säger Beatrice, att barnen avlastas från vuxenansvar, att de inte har ansvar för städning och

annat hushållsarbete. Familjestödjarna agerar utifrån barnkonventionens intentioner och riktlinjer, att

barn ska ha vissa rättigheter och få sina behov tillgodosedda. Vad barnen vidare kan erbjudas är

kontaktfamilj, familjehem och andra frivilliga insatser från socialtjänsten. Behandling till små barn är

mindre aktuellt, de lever genom andra och behöver välfungerande vuxna, säger Kristina. Det dröjer

innan man kan prata med barnet om vad förälderns sjudom eller störning innebär, men man kan

försöka göra det begripligt för barnet på olika sätt.

Madeleine berättar att hon agerar genom att informera och upplysa sina arbetskamrater om

samverkansprojektet samt viken av att tidigt uppmärksamma barnen. Medlemmarna använder

konsultationsteamet (se verksamhetsbeskrivning) till i första hand en förutsättningslös diskussion. Den

samlade kompetensen gör att problemen belyses och ges en mer nyanserad bild. Det blir en saklig

och kreativ diskussion med förmåga att se detaljer och ta tillvara kompetensen i projektet, säger

Kristina. Nu finns det en större medvetenhet och vana att se behov hos barn. Flera av de intervjuade

utrycker, att de nu tänker och reflekterar mycket mer kring barnen och deras situation. Samtliga

intervjupersoner uttrycker att de mer uppmärksammar barn till psykiskt störda nu än tidigare i sitt

arbete. Ett sätt att agera för barnens räkning är utbilda sig och erhålla ny kunskap om vad psykisk

störning kan innebära för barn, säger Margot. Hon påpekar också att hon pratar och diskuterar mer

med föräldrar hon möter i sitt arbete kring barnens reaktioner. I Södra Innerstaden finns det en

familjeförskola som är en resursinsats från socialtjänsten. Familjeförskolan är pedagogiskt upplagd

och man kan där hjälpa mamman se och uppfatta barnets signaler. Genom ökad kunskap ser man

barnen och deras behov vilket är en förutsättning för att komma in tidigt med stödåtgärder.
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Mödravården och barnhälsovården remitterar patienter till vuxen- och barnpsykiatrin i fall de bedöms

behöva hjälp därifrån, säger Ulla.

Många av intervjupersonerna hänvisar till Viktoriagårdens verksamhet som riktar sig till primärvårdare

och dess barn i åldern noll till fyra år och till gravida kvinnor. Viktoriagården behandlar och förebygger

relationsstörningar genom att reparera och bygga upp samspel mellan föräldrar och barn.

Flera av de intervjuade påpekar vikten av att tidigt uppmärksamma svårigheter i samspel och

anknytning mellan barn och primärvårdare, en välfungerande bindning ses som en skyddande faktor

senare i livet.

Analys

Projektets deltagare träffas och rådgör med varandra kring enskilda ärenden. Har patienten inte givit

sitt samtycke avidentifieras personen i konsultationsteamet. Samverkansprojektet innebär att

deltagarna delger varandra kunskaper och erfarenheter som bidrar till en vidare och mer nyanserad

bild av barnens situation. Projektet har inga egna insatser att erbjuda utan insatser kan erhållas utifrån

socialtjänstlagen. Det är viktigt att insatserna är individuellt anpassade. Vårt resultat pekar på att det

inte finns några enkla lösningar utan man ska se till varje familjs enskilda behov.

Familjestödverksamheten kan erbjuda familjer och barn praktisk hjälp, så att barnet får den

omvårdnad och stimulans som de behöver. Viktoriagården erbjuder samspelsbehandling till föräldrar

med barn i åldern noll till fyra år. Flera av intervjupersonerna berättar att inom projektet har man sett

till att barn fått förtur till barnomsorg. Många anser inte att problemen blivit lösta enbart med hjälp av

dagis utan barnet måste följas upp. Det är viktigt med barnomsorg eftersom barnet där kan få

kontinuitet och struktur och även få andra gensvar från vuxna där än vad de får i hemmet. Det finns

även möjlighet till stimulans för dem. Som det ser ut i dag är kvaliteten inom barnomsorgen mycket

skiftande med minskade resurser och nedskärningar av personal, så det är diskutabelt om man uppnår

önskade effekter. Genom att utbilda sig, få handledning och information tänker man mer kring barns

behov och beteende. Medverkande i projektet uppger att de nu pratar mer med föräldrar kring

deras föräldraskap.
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5.6 Vad har projektet inneburit för barnen?

Projektet har inneburit att barnen blir sedda även hos yrkesverksamma som arbetar med vuxna,

säger Cecilia. Barnen uppmärksammas av allt fler inom olika verksamheter, exempelvis sjukvården,

förskolan, socialtjänsten och så vidare.

I och med samverkansprojektets existens orkar man se barnen och deras situation när man vet att

det finns hjälp och stöd att få i frågor som berör barnen. Lise-Lotte säger, att det har inneburit mer

fokus på barnen. De har blivit mer synliga.

/…/för många av barnen som tagits upp i teamet har det ändå blivit insatser och
stöd på olika sätt. Dörren stängs inte när den väl är öppnad. Det blir någon
ansvarig därefter. Det är mycket mindre risk att de hamnar mellan
stolarna./…/det blir en påtryckning så att resurserna kanske kommer lite
snabbare. Vet vi om det kan inte hur många som helst skjuta det ifrån sig och
tänka att det löser sig/…/ (Kristina).

Genom det här projektet försöker man att förhindra att patienter eller klienter slussas runt i systemet

och att ingen tar egentligt ansvar för dem, säger Ingrid. Ett konkret resultat av projektet är att det för

äldre barn har startats upp en samtalsgrupp som är pedagogiskt inriktad, där man kan prata om

exempelvis känslor och tankar kring förälderns sjukdom, berättar Madeleine.

Det finns barn som exempelvis fått dagisplats, men Birthe betonar, att det inte finns några enkla

lösningar utan insatser måste vara över lång tid och följas upp. Ibland räcker det att familjestödjarna

har kommit in i familjen för att få struktur på barnets liv, säger Beatrice.

För att kunna hjälpa och stödja barn till psykiskt störda föräldrar måste man sammanföra den

kompetens som redan finns kring barn, säger Lise-Lotte. Samtliga i projektet har en god vilja till

samarbete vilket på sikt innebär en förbättring av barnens situation. Det gäller att yrkesverksamma får

respekt för varandras kunskapsområde säger Birthe. Det har funnits en tendens till att medicinska

kunskaper har haft tolkningsföreträde. Ulla pekar på vikten av att öka förståelse för varandras

arbetsområde, så att man samarbetar i stället för att konkurrera och se möjligheter. Ju mer man lär

känna varandra desto mer realistiska uppfattningar har man om varandras möjligheter, säger Cecilia.

Det gäller också att utveckla metoder för hur man ska gå tillväga för att stödja barn i riskzonen.
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Analys

Genom samverkansprojektet har barnen blivit mer sedda och uppmärksammade av

yrkesverksamma. Inom exempelvis vuxenpsykiatrin där det tidigare funnits en tradition att fokusera

enbart på den vuxne patienten kan vi skönja en ökad tendens att föra in barnperspektivet i sitt

tänkande.

Nu orkar man att se barnen, uppger flera av de intervjuade. Enligt Kristina har projektet inneburit att

många av barnen som tagits upp i teamet har fått insatser och stöd på olika sätt. Många av barn som

tagits upp i konsultationsteamet har fått förtur till barnomsorg och på så vis fått möjlighet att möta andra

vuxna och bli bekräftade. Vi upplever att familjestödsverksamheten utgör en viktig kompletterande

resurs till föräldrar som periodvis inte förmår att tillgodose barnens behov. På lång sikt kan det

förhindra mer omfattande insatser i form av exempelvis familjehemsplacering.

Genom att samverka försöker man förbättra bemötande av patienter eller klienter så att de inte ska

behövas hänvisas runt mellan olika vårdgivare. Samarbete över verksamhetsgränserna har gjort att

ansvarstagande för barn har stärkts bland yrkesverksamma. Projektet kan användas som en

påtryckning så att resurserna kanske kommer lite snabbare. Samarbete mellan olika yrkesgrupper kan

bidra till att man på flera instanser i samhället kan uppmärksamma barns svårigheter och komma in

tidigt med adekvata stödåtgärder. På så vis kan man på lång sikt förebygga kommande svårigheter eller

störningar hos barnen.

5.7 Resultatsammanfattning

Vårt övergripande syfte har varit att belysa betydelsen av samverkansprojektet för barn till psykiskt

störda föräldrar. Syftet med vår empiriska studie har varit att undersöka om detta projekt stödjer och

gagnar riskgruppen som barnen utgör.

Det går inte att generalisera innebörden av att vara barn till en psykiskt störd förälder, men det

komplicerar för de flesta barn. Utifrån vår undersökning har det framkommit att det är viktigt att inte

betrakta varken psykiskt störda föräldrar eller deras barn som en homogen grupp utan se till varje
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familjemedlems enskilda behov. Att ha en psykisk störning behöver inte automatiskt innebära att man

som förälder sviktar i omsorgsförmåga. Det kan finnas perioder då föräldern inte förmår, orkar

uppfatta eller se sina barns behov i tillräcklig grad. Föräldern kan sakna förmåga att engagera sig

positivt i samspelet med barnet och att prioritera barnets behov framför sina egna.

Barn är olika och de har varierande förutsättningar att klara brister i miljön. Det är därför svårt att

ange gränsvärden för acceptabla uppväxtvillkor i ett enskilt fall.

Bedömningar av barnets situation bör inte ske utifrån förälderns diagnos utan i stället utifrån den

omsorgsförmåga föräldern visar. Samtidigt har det i vår undersökning framkommit att bedömning av

omsorgsförmåga bör göras utifrån vetskapen om hur psykiska problem hos föräldrar kan påverka

föräldrafunktionen.

Många långvarigt och allvarligt psykiskt störda har ett starkt begränsat nätverk och lever mer eller

mindre isolerat. För barnet innebär det att andra betydelsefulla vuxna, som kan kompensera brister i

miljön, stängs ute. Här spelar samverkansprojektet en viktig roll som en kompenserande och

stödjande resurs. De barn som upplevt socialt stöd och haft tillgång till kärleksfulla relationer med

andra under sin uppväxt utvecklar senare i livet en särskild motståndskraft. Samtliga av

intervjupersonerna är väldigt medvetna om betydelsen av de två första åren och en välfungerande

bindning för barnets utveckling och välbefinnande. Samverkansprojektet har bidragit till större

medvetenhet kring vilka risker det finns hos barn till psykiskt störda föräldrar, vilket gör att

professionella försöker uppmärksamma dem tidigt. Flera av de intervjuade uppger att man nu tittar

noga på anknytning och yttre utvecklingsaspekter. Barn uppmärksammas oftast utifrån föräldern och

man ska vara kompetent för att förstå barnets signaler. Många av intervjupersonerna anger enheten

för försörjningsstöd som en inkörsport när det gäller att uppmärksamma barn till psykiskt störda

föräldrar.

Inom vuxenpsykiatrin har det under senare år skett en attitydförändring när det gäller att fokusera på

barnet. Samverkansprojektet är ett steg i rätt riktning och det finns goda ambitioner då det gäller att

uppmärksamma barn till psykiskt störda, men det finns fortfarande ett stort mörkertal som inte får

den hjälp och uppmärksamhet som de skulle behöva.
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Intervjupersonerna uppger som en självklarhet att anmäla när man misstänker att ett barn far illa.

Flera intervjupersoner uppger att de nu orkar att se problemen på helt annat sätt, när det finns råd och

hjälp att inhämta inom samverkansprojektet. Projektet innebär att deltagarna delger varandra

kunskaper och erfarenheter som bidrar till en vidare och mer nyanserad bild av barnens situation.

Projektet har inga egna insatser att erbjuda utan insatser kan erhållas utifrån socialtjänstlagen. Vårt

resultat pekar på att det inte finns några enkla lösningar utan man ska se till varje barns enskilda

behov.

Stöd till barn och familjer ges exempelvis från familjestödsverksamheten, förtur till barnomsorg och i

form av samspelbehandling på Viktoriagården. Genom utbildning, handledning och upplysning tänker

samverkansprojektets medlemmar mer kring barns behov och livssituation. Samverkansprojektet har

bidragit till att barnen blivit mer sedda och uppmärksammade av yrkesverksamma. Genom att

samverka försöker man förbättra bemötande av patienter eller klienter så att de inte ska behöva

hänvisas runt mellan olika vårdgivare. Projektet kan användas som en påtryckning så att resurserna

kanske kommer lite snabbare. Samarbete mellan olika yrkesgrupper bidrar till att man på flera

instanser i samhället kan uppmärksamma barns svårigheter och komma in tidigt med adekvata

stödåtgärder. På så vis kan man på lång sikt förebygga kommande svårigheter eller störningar hos

barnen. Samverkan över verksamhetsgränserna har inneburit ökat ansvarstagande för barn till

psykiskt störda föräldrar bland de yrkesverksamma.

6. SLUTDISKUSSION

Våra intervjupersoner anser att barn till psykiskt störda föräldrar har blivit mer sedda och

uppmärksammade av yrkesverksamma sedan samverkansprojektet startades. Samtidigt som man

kan skönja goda ambitioner, kan man konstatera att denna grupp inte får den hjälp och den

uppmärksamhet i den utsträckning de skulle behöva. Det finns fortfarande ett stort mörkertal av barn

som far illa och som inte syns. Barnen måste bli uppmärksammade för att må bra.

Samverkansprojektet hjälper till med att lyfta fram barnens behov och därmed ges de möjlighet att

erhålla adekvata insatser. Vi anser att det viktigaste med det här projektet är att man inom olika

yrkesområden lärt sig att se och tyda signaler på att barn inte får den omsorg de behöver vad gäller

psykisk och fysisk omvårdnad. Dessutom behöver dessa barn stöd av både sitt sociala nätverk och

av professionella hjälpare för att motverka oro, isolering, alltför stort ansvarstagande, skam- och
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skuldkänslor. Tillgång till ett socialt nätverk med stabila och kärleksfulla relationer till föräldrarna och

andra betydelsefulla vuxna ökar barnens möjligheter till god anpassning. Insatser till barn, som

riskerar störd psykosocial utveckling bör inriktas mot att stärka det sociala nätverket kring barnet

och därmed barnets förmåga att hantera påfrestningar senare i livet.

Vi som blivande socionomer har också vårt kollektiva yrkesmässiga ansvar för barns välbefinnande

och utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt att föra in barnperspektivet i arbetet med barnfamiljer.

Genom att samtala med barn försöker man ta reda på hur barn uppfattar sig själva och sina relationer

till andra. När det gäller små barn som detta projektet vänder sig till är det av stor vikt att kunna tolka

signaler om exempelvis bristande anknytning. Vi har under undersökningens gång blivit medvetna om

betydelsen av utvecklingspsykologiska kunskaper för att kunna uppmärksamma denna grupp av

barn. Vi anser att det är nödvändigt att besitta gedigna kunskaper om barns utveckling då man inom

socialtjänsten fattar livsavgörande beslut som rör barn och deras föräldrar. Det är också viktigt, anser

vi, att yrkesverksamma tar del av aktuell forskning och utvärderingar kring socialt arbete med barn.

Yrkesverksamma som arbetar med barn behöver vara lyhörda för egna känsloreaktioner och

förhållningssätt angående tendenser till bagatellisering av barnet svårigheter, över- eller underskattning

av förälderns omsorgsförmåga.

Vi blev förvånade över att en del av intervjuade använde ordet intuition när det gällde att bedöma

föräldrarnas omsorgsförmåga. Sådana bedömningar som görs av yrkesverksamma riskerar då att bli

godtyckliga. Barns framtid avgörs beroende på bedömarens egna värderingar. Denna frågan

diskuteras i samverkansprojektet där både medvetenhet kring svårigheter samt behov av fasta

kriterier för bedömning finns. Inom projektet har Kari Killéns sju punkter kring omsorgsförmåga

delats ut.

En bättre samordning mellan olika aktörer inom det professionella nätverket tycks vara avgörande

för att tillvarata befintliga kunskaper om barn till psykiskt störda föräldrar. Samtliga i projektet har

gedigna erfarenheter och kunskaper kring barn samt en god vilja till samarbete. Om gruppens

samlade kompetens tas tillvara innebär det på sikt en förbättring av barnens situation. Flera av de

intervjuade uppger att de haft negativa erfarenheter av inte bli tagna på allvar vid en anmälan till

socialtjänsten samtidigt anser andra yrkesgrupper att exempelvis vuxenpsykiatrin skyddar den vuxne



51

patientens integritet. Man kan fråga sig om detta innebär att ansvaret förskjuts till någon annan. En av

anledningarna till att projektet startats är att öka ansvarstagande för patienter och klienter. Det gäller

att yrkesverksamma får respekt för varandras kunskapsområde och överbrygga revirtänkande och

misstro.

Slutligen, anser vi att samverkansprojektet är en positiv kraft i rätt riktning mot att synliggöra dessa

barn inom flera olika verksamheter. I dag vet man inte om projektet får fortgå. Vad händer då med all

insamlad kunskap? Återgår medlemmarna i samverkansprojektet till sina tidigare traditioner och sätt

att tänka? Vi tror inte det, utan att man kommer ta tillvara kunskap och personliga kontakter som

etablerats under projektets gång. Samverkansprojektet har inneburit att aktörerna kan dela sina

reflektioner kring patienter med andra i projektet. Vi hoppas att arbetet får fortsätta och att det

väcker intresse och nya idéer hos alla andra som på olika sätt arbetar för att förbättra barns villkor.
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjuguide

Hur ser verkligheten ut för barn till psykiskt störda föräldrar ur ett professionellt
perspektiv?

• Vad kan det innebära att vara barn till psykiskt störd förälder?

• På vilket sätt påverkar psykisk störning omsorgsförmågan hos föräldrar och vilka konsekvenser

kan det få för barnen?

Hur uppmärksammar yrkesverksamma inom socialtjänsten, vuxenpsykiatrin,
barnpsykiatrin samt primärvården barn till psykiskt störda föräldrar?

• Vad gör socialtjänst/vuxenpsykiatrin/barnpsykiatrin/primärvården för att upptäcka barn till

psykiskt störda föräldrar?

• I vilken utsträckning uppmärksammas barnet och dess situation?/ Vilka aspekter hos barnet

uppmärksammas?/ Tror du att det finns ett mörkertal barn som inte syns och som far illa?/ Om

ja, vad beror i så fall mörkertalet på?

• På vilka grunder bedömer man förälderns omsorgsförmåga?/

• Vad räknas som tillräckligt bra föräldraskap?

• Hur ser du på och tillämpar anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen 71§?/ Finns det

svårigheter eller konflikter i samband med detta?

Hur agerar aktörerna i samverkansprojektet för barnens räkning?

• Kan du ge ett konkret exempel genom att berätta om ett barn som tagits upp till diskussion i

samverkansprojektet?/ Varför togs just detta barn upp till diskussion?

• Vilka insatser kan barnen erbjudas inom projektet?/Vad krävs för att dessa insatser ska sättas

in?

• Hur har projektet påverkat ditt arbetssätt?
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Vad har projektet inneburit för barnen?

• Vad upplever du att samverkansprojektet har inneburit för barnen?/Kan du berätta om någon

förändring för ett barn?

• Vilka konkreta hinder för samverkan finns i det praktiska arbetet?

• Vad ser du för utvecklingsmöjligheter när det gäller att hjälpa barn till psykiskt störda föräldrar?
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Bilaga 2.

Brev
Malmö den 3 april 2001

Hej!

Vi heter Nives Maric och Jenny Sönnersten och studerar på Socialhögskolan i Lund, 6:e terminen

med inriktning mot barn och ungdom. Just nu skriver vi en C-uppsats kring ämnet barn till psykist

sjuka föräldrar och samverkansprojketet som bedrivs i Malmös tre stadsdelar. Vår handledare är

Gunilla Lindén som är psykolog och undervisar vid Socialhögskolan i Lund. För att få material till vår

uppsats undrar vi om det finns möjlighet att intervjua just Dig angående din medverkan i

samverkansprojektet.

Bland de frågeställningar som vi är intresserade av att få kunskap kring finns bland annat följande:

• Vad kan det innebära att vara barn till psykiskt sjuk förälder?

• Hur yrkesverksamma inom socialtjänsten, vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt

primärvården uppmärksammar dessa barn?

• Hur agerar aktörerna i samverkansprojektet för barnens räkning?

• Vad har projektet inneburit för barnen?

Om det finns möjlighet för Er skulle intervjuerna kunna äga rum under vecka 15, 16 och/eller 17.

Intervjuerna beräknas pågå i högst en timme.

Har ni möjlighet att via E-mail meddela oss vilken dag, tid samt vecka ni kan träffa oss för intervju är

vi varmt tacksamma. Annars kommer vi att kontakta er i början av vecka 15.

Med vänliga hälsningar

Jenny Sönnersten och Nives Maric


