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Atferd

Barn som vokser opp  
med psykisk syke foreldre

lett overførbart fra rammede foreldre til 
deres barn, både gjennom arv og gjennom 
miljøpåvirkning.

Personlighetsforstyrrelser, som for 
eksempel såkalt borderline-tilstand, kan 
ikke sies å være en psykisk sykdom på linje 
med for eksempel schizofreni og psykoser, 
men mer en måte personligheten eller 
sinnet er organisert på. Personer med slike 
tilstander er ofte preget av bråe og vold-
somme svingninger i humør og sinnsstem-
ning, og de pendler mellom aggresjon og 
idyllisering. Også her avdekker forskning at 
barn som vokser opp med foreldre med 
personlighetsforstyrrelser har økt tendens 
til å arve tilstanden.

Avslutningsvis når det gjelder psykisk 
lidelse og arvelighet, vet man at barn som 
vokser opp med foreldre som er preget av 
psykisk sykdom utvikler økt risiko for å 
pådra seg andre psykiske helseplager, for 
eksempel depresjon og angst.

Forskning viser også at en stor gruppe 
av barn til foreldre med psykiske lidelser 
klarer seg godt og verken utvikler alvorlige 
eller milde psykiske helseplager. Det gjelder 
opptil 30–40 prosent.

Ansvar
Ettersom bevisstheten om denne problema-
tikken har økt de senere årene, har man 
begynt å beskrive hvorledes barn påvirkes 
av å vokse opp med psykisk syke foreldre. 
Et trekk som ofte beskrives, er hvordan 
disse barna må påta seg oppgaver som de 
ikke er modne for, dvs. hvordan de på ulike 
måter må ta seg av sine foreldre, i stedet for 
at foreldrene tar seg av dem. Selve grunn-
strukturen i familieforholdene rokkes og 
snus på hodet. Et begrep som brukes om 
dette er parentifisering. Barna opplever at 
foreldrene ikke evner å ta vare på seg selv i 
det daglige, få i seg mat, få handlet inn, 
evner å holde orden hjemme, de er kanskje 
overstadig berusede eller ruset, og barna 
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Vi vet at ca 15 000 barn og unge lever med en  
forelder som er innlagt på sykehus på grunn av  

psykiske helseplager. En slik situasjon medfører at 
behovet for kunnskap og informasjon er stort. I denne 

artikkelen vil jeg fokusere på ulike aspekter ved 
situasjonen til barn som vokser opp med  

psykisk syke foreldre.

I løpet av de senere årene er det blitt mer 
fokus på hvordan det er for barn å vokse 

opp med foreldre som lider av psykiske 
forstyrrelser eller lidelser. Fra å ha 

vært en litt bortgjemt og bortglemt 
gruppe barn, har både kunnska-

pen og bevisstheten om denne 
problematikken økt de senere 
årene. Når en tenker på at 
anslagsvis 90 000 barn lever 
med foreldre som sliter 
med en psykisk lidelse, er 
et slikt økt fokus både 
betydningsfullt og 
nødvendig.

Arv
Et utgangspunkt kan være å 

si noe om arvelighet. 
Dersom en av foreldrene har 

en alvorlig psykiatrisk lidelse, 
som for eksempel schizofreni 

eller manisk-depressiv sykdom 
(bipolar lidelse), antyder forskning 

at sannsynligheten for at barna skal få 
samme sykdom er 10–15 prosent. 

Sammenlignet med barns generelle risiko, 
som er 1 prosent, er dette et høyt tall. 
Annen forskning har vist at alkoholisme 
hos en av foreldrene øker sannsynligheten 
for alkoholmisbruk hos barna. Likeledes 
kan det se ut som angst og panikklidelse er 



opplever å måtte bistå foreldrene med 
daglig omsorg. Noen ganger må kanskje 
det eldste barnet ta seg av og sørge for 
omsorgen for yngre søsken. Foreldrene kan 
være deprimerte og nedstemte, og barna 
opplever at de må trøste dem og muntre 
dem opp.

Hvis dette ansvaret blir omfattende eller 
vedvarende, blir barna nødt til å sette sine 
egne omsorgsbehov til side, og i verste fall 
blir de tvunget til å benekte og ikke kjenne 
på sine egne behov. Hvis slik underkjen-
ning og, til og med, egne psykiske og 
fysiske behov blir noe varig, kan barnet 
komme til å kjenne seg selv dårlig. Senere 
blir det kanskje ikke i stand til å uttrykke 
sine behov og ønsker. Noen ganger 
opplever barnet at selv det å ha egne behov 
og ønsker kan være truende, fordi det blir 
minnet på at det ikke er noen andre der 
som ser behovet og som bestreber seg på å 
ivareta det.

Erfaringer fra barndommen nedfeller 
seg i det som gjerne omtales som barnets 
indre arbeidsmodeller, det vil si anvisninger 
for hva som gjelder i tilværelsen og som 
påvirker barnets handlinger i ulike sam-
menhenger. Parentifisering kan føre til 
indre arbeidsmodeller hvor barnet handler 
ut i fra at det er normalt at barn tar seg av 

voksne, og ikke omvendt. Noen ganger 
vedvarer slike mønstre også i ungdomsårene 
og i voksen alder.

Hvis et barn ikke er vant til å kjenne 
sine egne behov, kan selve det å ha behov 
bli truende, fordi det minner barnet om en 
avhengighet av andre som gjør barnet 
veldig sårbart. Samtidig innebærer opple-
velsen å måtte ta ansvar for egne foreldre at 
barna blir bråmodne og «voksne» lenge før 
de har det følelsesmessige fundamentet for 
denne modenheten. Slike barn kan ofte 
framstå som gode menneskekjennere, fordi 
de har vært nødt til å rette oppmerksomhe-
ten sin utover mot nærpersonenes sinns-
stemning og humør, men det er en type 
menneskekunnskap de nok kunne klart seg 
foruten. I verste fall har barnet måttet sette 
sitt eget selv til siden og har utviklet et 
tilpasningsdyktig selv som hamler opp med 
tilværelsens krav.

Tapt barndom
Alvorlige psykiske lidelser som schizofreni, 
manisk-depressiv lidelse og psykoser vil 
alltid utgjøre en risiko for at foreldrene ikke 
klarer å ivareta seg selv. Mange barn vil 
derfor oppleve redsel og frykt knyttet til 
muligheten for at foreldrene kan skade seg 

selv eller komme til skade, for eksempel i 
en akutt psykotisk forvirringstilstand eller 
under påvirkning av hallusinasjoner og 
stemmer i hodet.

En slik redsel og frykt kan både være 
overveldende for barn, og også bidra til å 
innsnevre mulighetene deres for annen 
sosial omgang og aktivitet. Energien tappes 
fordi de hele tiden må være på vakt og passe 
på. Noen barn får mye av skolegangen sin 
ødelagt av hjemmeforhold preget av at de 
må ivareta og forholde seg til psykisk syke 
foreldre. Noen ganger kan en hel barndom 
gå tapt.

Ved personlighetsforstyrrelser forekom-
mer følelsesmessig og fysisk mishandling av 
barn oftere. Foreldre klarer ikke å styre 
aggresjonen sin, truer barna og gjennom-
fører truslene dersom de opplever at barnet 
ikke tilpasser seg helt til deres ønsker eller 
uansett hva barnet gjør. Barna er overgitt 
foreldrenes luner. Foreldrene tiltror kanskje 
barnet fiendtlige og truende egenskaper, og 
straffer dem ved vold og følelsesmessig 
mishandling. Barn som opplever slike 
hjemmeforhold vil stadig være på vakt og 
leve under konstant trussel om vold og 
annen mishandling. Denne trusselsituasjo-
nen tapper barnet for energi, både til å 
ivareta dagligdagse sosiale behov, skolear-



beid etc. Ikke sjelden vil langvarig utsatthet 
for denne typen utrygghet og fravær av tillit 
påvirke barnets intellektuelle ferdigheter på 
negative måter.

Skam
Barn som lever med psykisk syke foreldre, 
vil ofte være preget av skam og konsekven-
ser av skamfølelse. Mye energi og krefter 
kan gå med til å skjule hjemmeforholdene, 
dekke over og ta over foreldrenes omsorgs-
rolle. Mange barn som har opplevd foreldre 
som strever med rus, psykiske lidelser og/
eller seksuelle overgrep, forteller om 
hvorledes de har utviklet strategier for å 
skjule hjemmeforholdene, både for skolen, 
naboer, barnevernet, politiet og andre. 
Barnets sosialisering kan rammes ved at det 
for eksempel ikke ønsker å ta med klasseka-
merater og venner hjem. Bursdager blir 
ikke feiret, og i alderen hvor det er 
populært med overnattinger osv., kan ikke 
barnet ta med noen hjem til seg. Noen 
ganger må barnet finne forklaringer både 
overfor seg selv og andre hvorfor det er slik, 
og blir kanskje nødt til å finne på begrun-
nelser og lyve. Barnet lever kanskje med en 
frykt for å bli avslørt.

Skam henger, ikke minst, sammen med 
samfunnets tabuisering av psykiske lidelser, 
det vi si at temaet psykiske lidelser er noe 
en sjelden snakker om, verken i familien 
eller utad. Ofte er det denne kollektive 
motviljen og motstanden mot å snakke om 
psykiske lidelser som er med på å fremme 
barnets problemutvikling. Det skjer fordi 

barnet blir alene med sine opplevelser, 
erfaringer og følelser. Ikke sjelden hjelper 
voksne og barn hverandre med å skjule 
virkeligheten slik som den faktisk er. 
Barnets kjærlighet til foreldrene er i 
utgangspunktet ubegrenset, og barn er 
nesten alltid svært lojale overfor foreldrene 
sine. Skam, lojalitet og ønske om hemme-
lighold av familiens situasjon utad, gjør at 
barn ofte benekter og bagatelliserer den 
negative betydningen av forholdene i 
familien. Dessuten er det en sterk drivkraft 
hos alle barn om å framstå utad som 
vanlige, det vil si som alle andre, og ikke 
stikke seg ut på en ufordelaktig måte. 
Derfor er mange barn som ikke har det 
godt, uvillige til å snakke med andre om 
hvordan de faktisk har det eller til å 
oppsøke hjelp.

Skyld
Barn som tidlig i livet opplever omsorgs-
svikt, fysisk og psykisk mishandling, eller 
andre mangelfulle omsorgsvilkår, opplever 
gjerne et vanskelig dilemma, som handler 
om å forstå de forholdene de lever under. 
Man kan kanskje si at barn er født med en 
forventning om å bli ivaretatt innenfor et 
godt nok omsorgsmiljø, og når et slikt 
miljø ikke er tilstede, kan barn ha vansker 
med å forstå hvorfor forholdene er slik som 
de er. En hypotetisk mulighet er å tillegge 
foreldrenes manglende omsorgskompetanse 
ansvaret, men dette er en sårbar løsning 
fordi barnet hele tiden opplever avhengig-
heten sin av disse omsorgspersonene. En 
alternativ løsning er å gi seg selv skylden 
eller ansvaret for mangelfulle omsorgsfor-
hold. Barnet kan komme til å betrakte seg 
selv som u-elsk-verdig, siden det ikke blir 
elsket og ivaretatt. Dermed beskytter barnet 
foreldrene, og ivaretar sin egen opplevelse 
av avhengighet. Hvis barnet var et annet 
barn eller annerledes, ville foreldrene 
kanskje komme til å elske det.

Når barnet lever opp sammen med 
foreldre som er preget av personlighetsfor-
styrrelser, kan skyldfølelsen barnet sliter 
med henge sammen med at foreldrene mer 
eller mindre systematisk har tildelt barnet 
skylden for den vanskelige livssituasjonen 
foreldrene påberoper seg. Barnet tilskrives 
gemene og ondsinnede egenskaper. Det 
gråter for å plage foreldrene, og fortjener 
derfor straff og borttrekning av omsorg og 
ivaretakelse. Forvirrede foreldre skjeldner 
kanskje ikke mellom egne behov og barnets 
behov, egne følelser og barnets følelser, og 

barnets opplevelse av egne grenser og 
opplevelser blir krenket og utvisket. 
Alvorlig deprimerte foreldre, eller foreldre 
som preges av tankeforstyrrelser og 
forvirring, kan komme til å belaste barna 
med tanker om sin håpløshet og realitets-
brist. Ettersom barn i sin personlighetsmes-
sige utvikling er nødt til å stole på hva 
voksne forteller om tilværelsen, kan slike 
depressive betroelser eller formidling av 
forvirrede og usammenhengende tanker 
komme til å prege og forstyrre barnets 
kognitive utvikling. Det vi si utviklingen av 
evnen til å tenke, skjønne seg på noe og 
lære om forhold i tilværelsen.

Nedstemthet og triste barn
Depresjon er en tilstand som fører til et 
generelt senket stemningsleie, dominans av 
triste følelser og pessimistiske tanker om 
framtiden. En person som preges av 
depresjon vil ofte være preget av håpløshet, 
liten tiltro til egne evner og ved alvorlige 
depresjoner kan personens tanker nesten 
grense mot det psykotiske, det vi si være 
helt realitetsbristende. Forskning viser at 
barn som vokser opp med foreldre som er 
preget av langvarige og alvorlige depresjo-
ner selv lettere blir nedstemte og triste. 
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Fravær av spontanitet, glede og optimisme 
er noe som smitter over på barna.

Foreldrenes misnøye med tilværelsen, 
mangelen på optimisme og tro på egne 
evner og muligheter til å skape seg en god 
og positiv framtid, skaper en atmosfære i 
familien preget av mismot og passivitet. 
Deprimerte foreldre opplever liten eller 
ingen energi i det daglige samspillet med 
barna, og evner ikke å oppmuntre dem til å 
prøve seg i mange forskjellige situasjoner. 
Dermed vil barnets mestringsevne bli 
skadelidende.

Forvirring
Mange barn som i det daglige lever med 
foreldre som strever med psykisk sykdom 
eller personlighetsforstyrrelser, opplever å 
befinne seg i ulike verdener. De må så å si 
forholde seg til ulike virkelighetsoppfatnin-
ger. Det er en verden og en funksjonsmåte 
som gjelder i familien og en verden og en 
funksjonsmåte som gjelder utenfor 
familien. Livet på skolen og møte med 
voksne der kan være helt annerledes enn 
livet i hjemmet. Foreldre med alvorlige 
personlighetsforstyrrelser, som er mer eller 
mindre ustabile og inkonsistente i sine 
følelsesmessige reaksjoner, kan gjerne 
signalisere helt ulike holdninger og 
oppfatninger, og barnet vet aldri hva det 
kan forvente av foreldrereaksjoner eller 
hvilke holdninger det skal bruke som 
rettesnor for sin egen interaksjon med 
tilværelsen. I perioder preget av psykotisk 
gjennombrudd, skiller ikke foreldrene 
mellom hva det er de opplever i sitt eget 
indre sinn og hva som er virkeligheten i det 
ytre miljøet. Dermed blir de helt ute av 
stand til å rettlede og formidle sammen-
heng og mening til barnet; sammenheng og 
mening som er fundamentet for barnets 
opplevelse av psykisk sunnhet og velvære.

Tilværelsen til mange barn blir dermed 
uforutsigbar, forvirrende og de lærer seg at 
det er liten grunn til å danne seg forvent-
ninger og ønsker for framtiden, verken på 
kort eller lang sikt. Barnets vilje, forstått 
som hvorledes barnet møter tilværelsen sin 
for å oppnå et framtidig mål framfor noe 
annet, blir skadelidende. I verste fall velger 
barnet å isolere seg og unngå å være synlig 
fordi erfaringer tilsier at usynlighet gir 
opphav til færrest skuffelser. Ofte kan 
barnets vilje bli satt til side fordi barnet 
ikke vet når neste aggresjonsutbrudd 
kommer, neste periode med psykotisk 
forvirring inntreffer, eller hva foreldrene 

mener og synes om det 
som skjer denne 
gangen. Hvor lenge 
kommer forelderen 
til å være syk 
denne gangen, 
eller sint eller 
forvirret? 
Kommer mor 
eller far til å få 
hjelp? Angsten 
kan bli hand-
lingslammende og 
overveldende.

Redsel
Barn kan være preget av redsel 
knyttet til foreldrenes psykiske sykdom og 
lidelse, for at foreldrene skal skade seg selv 
eller barnet, at de ikke skal få hjelp og bli 
ivaretatt av andre ansvarlige voksne. Kanskje 
utvikler barnet en ubevisst frykt for selv å 
arve foreldrenes lidelse og tilstand, og det 
begynner å frykte framtiden og å bli voksen.

Beskyttelsesfaktorer
Jeg har sagt at barn som vokser opp med 
foreldre som er sterkt preget av depresjon, 
psykoser og personlighetsforstyrrelser lever i 
risiko for å oppleve omsorgssvikt og fysisk 
og psykisk mishandling. Ofte er omsorgs-
svikten knyttet til at foreldrene ikke evner å 
ivareta omsorgen for barnet sitt, fordi de 
har mer enn nok med seg selv og sin egen 
situasjon. Barnet lever dermed i risiko for å 
utvikle kortsiktige og langsiktige psykiske 
helseplager. Imidlertid vet man at slett ikke 
alle barn som lever under slike vanskelige 
forhold, selv utvikler psykiske lidelser eller 
forstyrrelser. En rekke faktorer synes å 
beskytte barnet. Da snakker man om 
motstandskraft eller resiliens.

Individuelle egenskaper ved barnet er en 
type beskyttelsesfaktorer, for eksempel at 
barnet har høy intelligens, godt lynne, lett 
temperament og et godt selvbilde. Barnets 
opplevelse av mestring og effektivitet med 
tanke på å handle i tilværelsen, er av 
betydning. Mulighetene for å delta i 
positive og gode fritidsaktiviteter synes å 
beskytte barnets psykiske helse. Likeledes er 
det en viktig beskyttelsesfaktor at minst en 
annen voksen ser barnet i dets vanskelige 
omstendigheter, bryr seg om barnet og 
forsøker å hjelpe til. Barnet må bli sett og 
anerkjent som en egen person, som er 
uavhengig av foreldrenes lidelser og 

psykiske forstyrrelser. 
Hvis barnet 

opplever at 
foreldrene vil 
det vel og 
elsker det, 
men ikke 
får det til 
på grunn 
av sine 
egne 

problemer, 
er dette 

selvsagt langt 
bedre enn der 

hvor barnet 
opplever ondskap og 

sadisme fra foreldrenes side.
Andre beskyttende faktorer er at 

barnet evner å skjønne at problemene i 
familien er knyttet til foreldrenes funksjon, 
og ikke har noe med barnets egenskaper å 
gjøre. Dermed utvikler barnet en psykolo-
gisk avstand til foreldrenes problematikk, er 
klar på egne grenser og kan forholde seg til 
foreldrene på en sympatisk, men avgrenset 
måte. Likeledes er det viktig for barn å 
kunne si fra til andre om hvordan det har 
det i hverdagslivet, og at noen ser barnet i 
dets omstendigheter. Hvis barnet er preget 
og påvirket av foreldrenes problematiske 
psykiske helse, er det viktig at andre hele 
tiden minner barnet om at det verken er 
ansvarlig for disse problemene eller skal og 
må gjøre noe med dem.

Avslutning
Barn som vokser opp i familier hvor en 
eller begge foreldrene er preget av psykisk 
lidelse og sykdom, har i utgangspunktet 
stor risiko for selv å utvikle psykiske 
helseplager. Mange har understreket at slike 
barn har stort behov for å bli sett, forstått 
og ikke minst avlastet med tanke på at de 
ofte har et altfor stort ansvar for foreldre og 
søsken. I alle sammenhenger hvor barn ikke 
har det godt, trenger de følelsesmessig 
støtte av gode og tillitsfulle nærpersoner og 
praktisk støtte til best mulig fungering på 
tross av en vanskelig hverdag. Noe av det 
viktigste for å styrke opplevelsen av 
mestring og god selvfølelse, er muligheten 
for en aktiv og positiv hverdag sammen 
med andre barn og ungdommer. Likeledes 
trenger slike barn ofte støtte fra profesjo-
nelle fagfolk, for å kunne snakke om sine 
opplevelser og erfaringer dersom de har 
behov for slik bearbeiding.


