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Avhandlingen har genomförts inom ramen för forskarutbildning i ämnet 
medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap. Avhand-
lingens övergripande syfte är att fördjupa kunskapen om att vara förälder 
till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom. Föräldraskapet har belysts 
ur olika perspektiv, dels utifrån mammors respektive pappors upplevelser av 
vardagen, deras uppfattningar om och kontakt med den psykiatriska vården, 
dels hur föräldrarnas hälsa har påverkats av deras omsorg om vuxet barn med 
psykisk sjukdom. Resultatet kan sammanfattas med att föräldrarna alltid hade 
sitt barn i tankarna, kämpade för barnets rättigheter och att deras omsorgs-
insatser upplevdes nödvändiga. Deras engagemang i barnet påverkade deras 
vardagsliv och hälsa, som också beskrivs som ändlös omsorg och utmätt hälsa. 
Mammorna anpassade sin vardag till barnets behov av omsorg och drabbades 
av psykisk ohälsa i högre utsträckning än papporna. Övervägande negativa 
erfarenheter av kontakten med den psykiatriska vården beskrevs. Föräldrarna 
kände sig utestängda från den professionella vården, vilket medförde att de 
kände sig ensamma och utsatta i omsorgen om sitt vuxna barn. 

Avhandlingens resultat belyser behovet av att stödja och stärka samverkan 
mellan barn, föräldrar och personal kring vård och omsorg om vuxet barn 
med psykisk sjukdom
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