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Sammendrag
Forfattere: Helle Hermansen og Anne Marie Kaasa
Tittel: En studie av sammenhengen mellom mors depresjon i perinatalfasen og barnets
generelle utvikling ved 4- og 24 måneders alder.
Veiledere: Kari Slinning og Pål Ulleberg
Bakgrunn: Internasjonale og norske studier viser at 10-15% av kvinner sliter med moderate
til høye depressive symptomer etter fødsel. Hovedtendensen viser en økt risiko for
utviklingsvansker hos barn av mødre med postpartum depresjon. Nyere studier tyder på at
forekomsten av depressive symptomer blant mødre er like høy i graviditet som etter fødsel og
at også prenatal depresjon hos mor i seg selv kan innebære en risiko for barnets utvikling.
Forholdet kan videre modereres av ulike faktorer hos mor og barnet. En varig depresjon hos
mor kan også trolig påvirke barnets utvikling og fungering i større grad enn kun en depressiv
enkeltepisode før eller etter fødsel. Mer kunnskap om ulike sammenhenger mellom depresjon
i perinatalfasen og barnets utvikling er av stor betydning, ikke minst med tanke på
forebygging av alvorlige problemer hos både mor og barn. I denne studien har vi undersøkt
sammenhenger mellom moderate til høye depressive symptomer hos mødre før og etter
fødsel med barnets generelle utvikling ved 4-og 24 måneders alder. Vi har også sett på
betydningen av varighet av de depressive symptomene for barnets generelle utvikling, hvor
varighet i denne sammenhengen betyr forekomst av depresjon både i svangerskap og etter
fødsel.
Metode: Denne studien anvendte data fra KVIK-prosjektet, en longitudinell undersøkelse i
regi av R-BUP Øst og Sør. Studiens analyser baserte seg på 414 mor-barn-par rekruttert ved
9 helsestasjoner i 5 Østlandkommuner. Sammenhengen mellom mors perinatale depressive
symptomer og barnets generelle fungering ved 4-og 24 måneders alder ble analysert direkte,
undersøkt for moderatoreffekter gjennom mors alder, mors utdanning, barnets kjønn og
gestasjonsuke, og det ble undersøkt interaksjonseffekt av depresjon både i svangerskap og
etter fødsel (varighet). Analysene ble utført i SPSS og det ble anvendt korrelasjonsanalyser,
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linære regresjonsanalyser, bivariate korrelasjonsanalyser, hierarkisk regresjonsanalyse og
toveis-ANOVA.
Resultat: Analysene viste enkelte signifikante negative sammenhenger mellom mors
perinatale depresjon og barnets generelle utvikling ved 4 og 24-måneders alder.
Sammenhengene var svakere når mor var deprimert i svangerskap enn etter fødsel.
Sammenhengene hadde liten forklart varians. Verken mors alder, mors utdanning, barnets
kjønn eller gestasjonsuke kunne moderere sammenhengen ved bruk av streng
signifikanstesting. Det var ingen interaksjonseffekt av varig perinatal depresjon hos mor på
barnets generelle utvikling verken ved 4- eller 24 måneders alder.
Konklusjon: Analysene i denne oppgaven viste enkelte, negative sammenhenger mellom
mors depresjon perinatalt og barnets generelle utvikling på 4 og 24 måneders alder, men
resultatene må tolkes med forsiktighet, da sammenhengene var svake og hadde lav
forklaringsverdi. Vi fant ingen støtte for at en varig periode med depressive symptomer, altså
depresjon både i svangerskap og etter fødsel, var verre for barnets utvikling enn depresjon
kun før eller kun etter fødsel. At den forventede effekten av varighet av depressive
symptomer og barnets utvikling ikke ble funnet, utelukker ikke at det er en sammenheng,
men den bør utforskes grundigere. Intervensjonseffekter av KVIK-prosjektet ser ut til å ha
forekommet, noe som kan ha påvirket studien sitt utfall. I forskningsøyemed er temaet
relevant og ett område vi trenger mer informasjon om. Det kan være nyttig å se på spesifikke
mål på biomedisinske risikofaktorer og psykososiale risikofaktorer, og sette strengere krav til
varighetsmål enn i vår studie.
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1 Innledning
Graviditet og fødsel er en sentral overgangsperiode i livet (Brodén, 2004) som ofte blir
forbundet med glede og forventing. Samtidig kan denne perioden være forbundet med
bekymring og psykiske helseplager hos mor, og til enhver tid viser 10-15% av kvinner i fertil
alder symptomer på angst og depresjon (FHI, 2005). Med rundt 60 000 fødsler i Norge hvert
år vil det si at 6000-9000 mødre har psykiske plager, noe som betyr at like mange spedbarn er
berørt (Eberhard-Gran & Slinning, 2007). Resultater fra en dansk registerstudie viser at det i
løpet av de 3 første månedene etter fødsel er dobbelt så stor risiko for å trenge psykisk
helsehjelp sammenlignet med 1 år senere, samt en nesten tredoblet risiko for å utvikle en
depresjon i løpet av de 5 første månedene etter fødsel (Munk-Olsen, Laursen, Pedersen,
Mors, & Mortensen, 2006). Store internasjonale metaanalyser og oversiktsstudier viser til en
forekomst av fødselsdepresjon mellom 10-20% (Beck, 2001; Gavin et al., 2005; Gaynes et
al., 2005; O'hara & Swain, 1996), dette støttes av norske tall (Berle, Aarre, Mykletun, Dahl,
& Holsten, 2003; Dørheim, Bondevik, Eberhard-Gran, & Bjorvatn, 2009; Eberhard‐Gran,
Eskild, Tambs, Samuelsen, & Opjordsmoen, 2002; Glavin, Smith, & Sørum, 2009; Haga et
al., 2012). Forskningslitteraturen viser til empiri på både kort- og langtidskonsekvenser av
fødselsdepresjon på barnets generelle utvikling (Goodman & Gotlib, 1999; Stein et al., 2014).
Den senere tiden har depresjon i svangerskapet fått økt fokus og viser seg å være en
av de største risikofaktorene for depresjon etter fødsel (Beck, 2001; O'Hara, 2009; Robertson,
Grace, Wallington, & Stewart, 2004). Forekomsten av depresjon før fødsel viser seg å være
minst like høy som for depresjon etter fødsel (Brooks et al., 2009; Evans et al., 2001). Dette
gjelder også for norske tall (Dørheim, Bjorvatn, & Eberhard-Gran, 2012; Eberhard-Gran,
Tambs, Opjordsmoen, Skrondal, & Eskild, 2004). Depresjon i svangerskap har vist seg å
være assosiert med tidlige forstyrrelser hos fosteret og spedbarnet, vanskelig temperament og
samspillsvansker, samt utviklingsforsinkelser og emosjonelle vansker og atferdsforstyrrelser
hos det voksende barnet (Field, Hernandez‐Reif, & Diego, 2011). Selv når det kontrolleres
for postpartum depresjon er det funnet en sammenheng mellom prenatal depresjon og
negativt utviklingsutfall hos barnet på lang sikt (Van den Bergh, Mulder, Mennes, & Glover,
2005). For å forebygge tidlige utviklingsproblemer hos barnet og psykiske belastninger hos
både mor og barn, er det viktig å frembringe mer kunnskap om betydningen av blant annet
tidspunktet for og varigheten av mors depresjon i perinatalfasen på barnets generelle
utvikling.
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Vi ønsker å undersøke sammenhenger mellom mors perinatale depresjon og barnets
generelle utvikling ved 4 og 24-måneders alder. Ved at datamaterialet vi har benyttet oss av
har longitudinelt design, har vi hatt mulighet til å undersøke sammenhenger over tid. Vi har
to hypoteser. Vår første hypotese er at desto høyere depresjonssymptomer mor har, jo mer
ugunstig vil det være for barnets generelle utvikling. Vår andre hypotese er at det vil være
større negative utslag på barnets generelle utvikling der mor har høye depresjonssymptomer
både i svangerskap og etter fødsel enn ved symptomer kun i svangerskap eller etter fødsel.
I innledningskapitlet vil vi først gjennomgå emosjonelle tilstander som forekommer i
perinatalfasen og vise til prevalens på perinatal depresjon. Deretter vil vi presentere relevante
aspekter ved barnets utvikling før vi videre viser til empiri på sammenhengen mellom
perinatale depresjoner og barnets utvikling. Vi vil så ta utgangspunkt i en integrativ modell
for risikooverføring til barn av deprimerte mødre, for deretter å vise sentrale biologiske og
psykososiale mekanismer i forholdet mellom mors depresjon og barnets generelle utvikling.

1.1 Graviditet og fødsel- en sentral overgangsfase
1.1.1 Emosjonelle tilstander i graviditet og barselperioden
Emosjonelle tilstander som forekommer i forkant og etterkant av fødsel reflekterer et
kontinuum i symptomer og alvorlighetsgrad, og kategoriseres deretter. Barseltårer (maternity
blues) beskrives som den umiddelbare, følelsesmessige tilstanden mødre kan oppleve opptil
en uke etter fødsel (Slinning & Eberhard-Gran, 2010). Det regnes som en normaltilstand og
forekommer hos 50-80% av alle fødende kvinner (Harris, 1994). Primært tenkes det at det er
hormonelle faktorer, da særlig et plutselig fall i østrogen- og progesteronnivået, som er
hovedårsak til tårene (Slinning & Eberhard-Gran, 2010). I tillegg kan tårene forståes som en
utmattelsesreaksjon etter store påkjenninger som langvarig bekymring rundt barnets helse og
fødsel, samt et resultat av søvnmangel i for- og etterkant av fødsel. Selv om dette regnes som
en normaltilstand og ikke tilfredsstiller en klinisk diagnose, viser studier at kraftig depressive
symptomer i denne perioden kan være en forløper til en påfølgende klinisk depresjon
(Henshaw, Foreman, & Cox, 2004). En mer alvorlig og sjeldnere tilstand er barselpsykose
(puerperalpsykose), en akutt psykotisk reaksjon som oppstår i løpet av de første ukene etter
fødsel. Symptombildet kan kjennetegnes av enten dyp depresjon eller uvanlig oppstemthet
(mani), ulike former for vrangforestillinger og hallusinasjoner, samt mer rene
schizofrenilignende symptomer (Slinning & Eberhard-Gran, 2010). Selv om barselperioden
innebærer en svært økt risiko for psykose, er insidensen lav og rammer kun 1 av 1000
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fødende kvinner årlig (Munk-Olsen et al., 2006).
Postpartum depresjon beskriver en depresjon uten psykotiske trekk som kan inntreffe
hos kvinner etter fødsel, også kalt barseldepresjon (Slinning & Eberhard-Gran, 2010).
Tidligere ble det antatt at svangerskapet skjermet en kvinne for psykiske lidelser. Det er
derimot nå vist at en tredjedel av depresjonene i barselperioden starter allerede i graviditeten
(Robertson et al., 2004). Depresjon som forekommer i svangerskapet omtales som prenatal
depresjon, også kalt svangerskapsdepresjon (Slinning & Eberhard-Gran, 2010). Perinatal
depresjon er et begrep hvor man sammenslår perioden før fødsel (prenatal) og perioden etter
fødsel (postpartum) (Eberhard-Gran, 2009). Vi vil videre i oppgaven benytte oss av
begrepene postpartum/postnatal depresjon, prenatal depresjon og perinatal depresjon.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av symptomatologi og diagnostisering for perinatale
depresjoner.
Vanlige symptomer på perinatale depresjon er mangel på interesse, forstyrrelser i
søvn og matlyst, redusert selvfølelse og konsentrasjonsvansker, somatiske plager og vansker
med å utføre dagligdagse gjøremål (Lee & Chung, 2007). Depresjoner i perinatalfasen har
ingen unike diagnoser, men utgjør en del av den heterogene gruppa for depressive lidelser.
Det er tidspunktet for når depresjonen inntreffer som er spesielt for perinatale depresjoner, i
tillegg til at det kliniske uttrykket kan være farget av omstendighetene knyttet til graviditet og
barselperioden (Eberhard-Gran & Slinning, 2007). Som for depresjon på andre tidspunkt i
livet, vil alvorlighetsgraden for perinatale depresjoner variere, og en depressiv episode
klassifiseres som mild, moderat eller alvorlig. En klinisk diagnose settes kun når det
tilfredsstiller kriteriene for klinisk depresjon i diagnosemanualen ICD-10 (WHO, 1993) eller
DSM-5 (Association, 2013). Diagnosene som settes er vanlige depresjonsdiagnoser, men det
legges til et underpunkt om at det er relatert til graviditet og fødsel. I følge kriteriene i ICD10 og DSM-5 skal postpartum depresjon inntreffe innen 4 uker etter fødsel. I klinisk
sammenheng og i forskningsstudier benyttes ofte en tidsramme for perinatale depresjon
opptil 1 år (O'hara & McCabe, 2013). Det er vist at det er en sterk samvariasjon mellom
depresjon og angst. Blant annet viser Ross, Sellers, Gilbert Evans, og Romach (2004) at
rundt halvparten av kvinnene med klinisk depresjon i perinatalfasen også hadde betydelig
grad av angst. På grunn av oppgavens omfang avgrenser vi til å kun fokusere på perinatal
depresjon, og ikke angstlidelser.
Prevalensstudier på perinatale depresjoner benytter ofte ulike screenings- og
kartleggingsverktøy som definerer depresjon ut i fra et visst kuttepunkt. Prevalenstallene vil
derfor variere blant annet ut i fra hvor kuttepunktet for depresjon er satt, slik at et lavt
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kuttepunkt vil kunne gi høyere prevalenstall enn ved bruk av et mer restriktivt kuttepunkt.
For å benytte betegnelsen klinisk depresjon kreves det at det benyttes et diagnostisk intervju
og ikke kun spørreskjema. Prevalenstall som refereres til gir dermed ikke et bilde på
forekomst av klinisk depresjon, men heller forekomst av depressive symptomer definert ut fra
et kuttepunkt (Slinning & Eberhard-Gran, 2010). Når vi videre i oppgaven refererer til termen
depresjon handler det da ikke om kliniske diagnoser, men depresjon definert ut i fra visse
kuttepunkt.

1.1.2 Prevalens
Postpartum depresjon
Den største systematiske oversiktsstudien hittil av 143 prevalensstudier fra 40 land, viser en
prevalens på verdensbasis på mellom 0-60 % for postpartum depresjon (Halbreich & Karkun,
2006). De store variasjonene i prevalenstallene kan forstås ut i fra en rekke ulike faktorer,
som bruk av forskjellige screeningverktøy, ulike terskelverdier, forskjellige målingstidspunkt,
variasjoner i sosioøkonomiske forhold i landene, krysskulturelle variabler og biologiske
sårbarhetsfaktorer. I vestlige land viser store oversiktsstudier og metaanalyser enighet om en
forekomst av postpartum depresjon på mellom 10-15% (Beck, 2001; O'hara & Swain, 1996).
I en systematisk oversiktsstudie av 28 studier fra hovedsakelig vestlige land ble det estimert
en punktprevalens på 4,7% for alvorlig depresjon og 13% for mild depresjon 3 måneder
postpartum. Periodeprevalensen for mild depresjon var 19,2% i løpet av disse 3 månedene
(Gavin et al., 2005). Gaynes et al. (2005) fant i sin systematiske oversiktsstudie en
periodeprevalens på alle typer postpartum depresjoner på 19,2% i løpet av de tre 3 månedene
etter fødsel, mens periodeprevalensen var 7,1% for alvorlig depresjon.
Norske studier foretatt etter år 2000 støtter en forekomst av postpartum depresjon på
mellom 10-15% (Berle et al., 2003; Dørheim et al., 2009; Eberhard‐Gran et al., 2002;
Glavin et al., 2009; Haga et al., 2012). Mer spesifikt fant Eberhard‐Gran et al. (2002) en
prevalens på 8,9% for depresjon (definert ved EDPS-skåre på 10 eller mer) i løpet av de 4
første månedene etter fødsel. Videre var prevalensen på 10,5% 5-8 måneder pospartum.
Dørheim et al. (2009) fant at 16,5% av kvinnene skåret over 10 på EPDS rundt 2 måneder
etter fødsel. Med et kuttepunkt på 10 eller mer på EPDS, fant Haga et al. (2012) en prevalens
på postpartum depresjon på 15,1% 6 uker etter fødsel, 11,6% 3 måneder etter fødsel og
14,2% 6 måneder etter fødsel.
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Prenatal depresjon
I motsetning til studier på postpartum depresjon, har prenatal depresjon fått mindre
oppmerksomhet. Forekomsten av prenatal depresjon er minst like høy som for postpartum
depresjon (Brooks et al., 2009; Eberhard-Gran et al., 2004; Evans et al., 2001) og prenatal
depresjon er en av de største risikofaktorene for postpartum depresjon (Beck, 2001; O'Hara,
2009; Robertson et al., 2004). En stor amerikansk undersøkelse fra 2013 (Wisner et al., 2013)
viste at 40% av de deprimerte mødrene ble deprimert etter fødsel, 33,4% ble deprimert i
svangerskapet, mens 26% var deprimert før graviditeten. Gaynes et al. (2005) fant i en
systematiske oversiktsstudie en periodeprevalens på 18,4% for alle typer depresjon i løpet av
hele svangerskapet, hvor 12,7% av kvinnene hadde en alvorlig depresjon. I en systematisk
oversiktsstudie av Bennett, Einarson, Taddio, Koren, og Einarson (2004) undersøkte de
prevalensen av depresjon i svangerskapet i de ulike trimesterene. De fant en prevalens på
7,4%, 12,8% og 12% i henholdsvis første, andre og tredje trimester. Gavin et al. (2005) fant
en punktprevalens på 11 % i første trimester og 8,5 % i andre og tredje trimester. Det er
foretatt noen norske prevalensstudier på prenatal depresjon. Med et kuttepunkt på 10 eller
mer på EPDS, fant Eberhard-Gran et al. (2004) en prevalens på 5,6% i første trimester og
11,1% for andre og tredje trimester. Dørheim et al. (2012) fant at 16,5% av kvinnene skåret
10 eller mer på EPDS, mens tall fra STORK Groruddalen forskningsprosjekt viser at 13%
skåret 10 eller mer på EPDS i svangerskapsuke 28 (Shakeel et al., 2015).

1.2 Barnets utvikling
Vi vil nedenfor presentere relevante aspekter ved barnets utvikling, som grunnlag for å videre
i oppgaven kunne se på sammenhengen mellom perinatal depresjon og barnets utvikling.
Allerede fra fosterperioden skjer det en gjensidig påvirkning mellom mor og barn som
er helt nødvendig for barnets overlevelse. Fra fødsel er barnet avhengig av sensitiv omsorg,
der de nære omsorgspersonene er i stand til å oppfatte og reagere godt nok på barnets
atferdstilstand (Smith, 2010). I det andre leveåret handler foreldrenes sensitivitet kvalitativt
om noe annet, der det blant annet er behov for å kunne glede seg sammen med barnet når det
utforsker og gi trøst når barnet søker nærhet og fysisk kontakt (Smith, 2010).
Kunnskap om sensitive utviklingsperioder, synapseutvikling og effekten av berikede
miljøer har ført til antakelsene om at de første leveårene er av spesiell betydning for barnets
utvikling (Bruer, 1999). Helt tidlig i fosterets utvikling står utviklingen av
sentralnervesystemet, som utgjør hjernen og ryggmargen vår. I fosterlivet foregår det en
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enorm utvikling av hjernen og ved fødselstidspunktet er nesten alle nevroner på plass
(Walhovd & Fjell, 2012). Den utviklingen som foregår i fosterlivet og tidlige barneår er så
massiv, at den både kvantitativt og kvalitativt overgår de endringene som synes senere
(Walhovd & Fjell, 2012). I fosterlivet kan barnet være utsatt for negativ, ytre påvirkning fra
mor gjennom blant annet ernæring, rus, alkoholbruk og stress (Nelson & Bosquet, 2000).
Fosteret kan også ha en genetisk sårbarhet og bli påvirket av mors helse, som igjen kan få
betydning for hva barnet blir utsatt for og hvilke konsekvenser det kan få (Walhovd & Fjell,
2012). I de første levemånedene starter en eliminasjonsprosess, der synapsene som er lite
aktivert tynnes (Greenough, Black, & Wallace, 1987).Denne prosessen blir delvis styrt av
miljøpåvirkning, der oppkobling og avstemming av synapsenettverket av hjerneceller er nært
knyttet de konkrete omsorg- og samspillserfaringene som et barn gjør seg i løpet av sitt første
leveår (Hansen & Jacobsen, 2008). Det er sentralt at vår hjerne er plastisk og at dette er en
livslang kapasitet (Jones et al., 2006), men at barn har et særlig potensiale for tilpasning og
endring (Walhovd & Fjell, 2012) i positiv og negativ forstand.
En mulig forståelsesmodell for barnets utvikling er transaksjonsmodellen, der et viktig
prinsipp er at utviklingen skjer i en dynamisk utveksling over tid mellom individet selv og
miljøet rundt barnet (Sameroff, Chandler, & Horowitz, 1975). Barnet beveger seg stadig i
retning av mer og mer komplekse funksjoner etter hvert som det tilegner seg nye sosiale,
kognitive og emosjonell evner (Smith, 2010). Risikofaktorer kan øke sannsynligheten for
senere skjevutvikling (Smith, 2010). Risikofaktorer kan være egenskaper hos barnet, en
families menneskelige eller økonomiske ressurssvakhet, rusmisbruk, depresjon eller
psykopatologi hos barnets foreldre (Smith, 2010). Risikofaktorer opptrer kumulativt, som
betyr at man ikke kan addere dem for å finne større effekt, men at den totale virkningen blir
større enn summen av de enkelte risikofaktorene (Hansen & Jacobsen, 2008). En
dobbelrisiko vil også være kumulativ (Hansen & Jacobsen, 2008) .I et transaksjonsperspektiv
vil en dobbelrisiko bety at vanskene ligger både hos barnet og hos omsorgspersonen (Smith,
2010).

1.3 Sammenhengen mellom depresjon i perinatalfasen og
barnets generelle utvikling
1.3.1 Postpartum depresjon og barnets generelle utvikling
Litteraturen viser til betydelig empiri på både kort- og langtidskonsekvenser av postpartum
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depresjon på barnets generelle utvikling (for Review, se Stein et al., 2014). Det er blant annet
vist at tilknytningsprosessen mellom mor og barn kan bli negativt påvirket (Egeland &
Farber, 1984; Murray & Cooper, 1997; Skotheim et al., 2013) og at barnet kan få
sosioemosjonelle, kognitive og sosiale vansker (Goodman & Gotlib, 1999; Kingston, Tough,
& Whitfield, 2012; Sohr-Preston & Scaramella, 2006)
(Koutra et al., 2013; Stein et al., 2014). Grad av påvirkning varierer med depresjonens
alvorlighetsgrad, varighet og depresjonens påvirkning på mors sensitivitet ovenfor barnet
(Campbell et al., 2004).
I den tidlige, fysiologiske utviklingen, kan spedbarn av mødre med postpartum
depresjon utvise lavere vagaltone (Field, 1995) og lavere aktivering i venstre frontale
hjerneområder (Dawson et al., 2003). Barn med lavere vagaltone har vist seg å ha mindre
ansiktsmimikk og vokalisering, som igjen kan påvirke mors evne til å tyde barnets behov
(Field, 1995; 2002). Sentralt for kognitiv og språklig utvikling, er det vist at vagaltonen er
relatert til spedbarnets evne til informasjonsprosessering (Bornstein & Suess, 2000), samt
predikere småbarnets språklige utvikling (Suess & Bornstein, 2000). Lavere aktivering i
venstre frontale hjernehalvdel hos barnet er assosiert med tilbaketrekning fra stimuli og mer
negativ affekt, som igjen kan ha sammenheng med den språklige og kognitive utviklingen
(Dawson, Panagiotides, Klinger, & Hill, 1992). Lavere vagaltone og hjerneaktivitet i venstre
halvdel hos nyfødte av deprimerte mødre kan gi barna en redusert evne til å lære fra og
handle ut i fra miljøet (Sohr-Preston & Scaramella, 2006). Det er også vist at spedbarn av
deprimerte mødre kan ha et vanskeligere, mer negativt temperament (Beck, 1996). I en
systematisk oversiktsartikkel oppsummerte Kingston et al. (2012) med at postpartum
engstelse (angst, depresjon, stress, psykologisk stress) bidro til en negativ effekt på barnets
kognitive og sosioemosjonelle utvikling hos barn opptil 12 måneders alder. I et norsk studie
ble det sammenlignet ulike kognitive utviklingsstier for barn av deprimerte og ikkedeprimerte mødre (Azak, 2012). Mødrene som var deprimerte da barna var 6 måneder,
rapportere gjennomsnittlig høye depresjonsskårer jevnt utover testperioden. Barna ble
undersøkt da de var 6, 8 og 12 måneder gamle. Resultatene viste at barna til de deprimerte
mødrene hadde jevnt over lavere kognitive skårer mellom 6- 18 måneders alder enn barna til
de ikke-deprimerte mødrene (Azak, 2012).
Ved barnets 2- årsalder, blir samspillet mellom mor og barn mer og mer avansert, noe
som stiller større krav til begge parter (Sohr-Preston & Scaramella, 2006). Det er vist at
deprimerte mødre i mindre grad enn ikke-deprimerte mødre klarer å delta i ”liksom-lek”, og
de lar barna leke alene i større grad eller de leker mer halvhjertet med barnet sitt. Deprimerte
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mødre leser også signifikant mindre for sine barn enn ikke-deprimerte mødre. Dette kan være
med å bidra til en negativ effekt på barnets kognitive og språklig utvikling (Sohr-Preston &
Scaramella, 2006). Koutra et al. (2013) fant en negativ sammenheng mellom mødre med
postpartum depresjon, målt 8 uker etter fødsel, og barns kognitive utvikling og finmotorikk
ved 18 måneders alder. På lengre sikt er det også vist at barna til mødre med depresjon 3
måneder postpartum hadde lavere IQ- skårer ved 4- og 11- års alder, selv etter at de
kontrollerte for samtidig depresjon og mors IQ (Hay et al., 2001).

1.3.2 Prenatal depresjon og barnets generelle utvikling
Den senere tiden har fokuset økt rundt depresjon i svangerskap og sammenhengen med
barnets generelle utvikling, selv om det er mindre studert enn postpartum depresjon (Lee &
Chung, 2007). Studier har vist at prenatal depresjon på kort sikt kan gi utfall på obstetriske
mål og det nyfødte barnet (Lee & Chung, 2007). Fosterutviklingen kan bli forstyrret (Van
den Bergh et al., 2005), fosteret kan ha forsinket vekst, lavere gestasjonsalder/for tidlig fødsel
(Dennis & Allen, 2008; Grigoriadis et al., 2013; Hedegaard, Henriksen, Sabroe, & Secher,
1993) og lavere fødselsvekt (Field et al., 2008; Pagel, Smilkstein, Regen, & Montano, 1990).
Videre er det vist at spedbarn av deprimerte mødre gir mindre respons til sosiale stimuli, som
mors ansikt og stemme (Field et al., 2008; 2011). De har mer søvnproblemer (Diego, Field, &
Hernandez-Reif, 2005; O'Connor et al., 2007), lavere stresstoleranse, mer urolig atferd,
vanskelig temperament (Diego et al., 2005; McGrath, Records, & Rice, 2008) og de gråter
mer (Diego et al., 2005; Milgrom, Westley, & McCloud, 1995; van der Wal, van Eijsden, &
Bonsel, 2007).
På lengre sikt er det vist sammenhenger mellom mødre som rapporterte stress, angst
eller depresjon prenatalt og kognitive, atferdsmessige og emosjonelle vansker hos barnet, selv
når det det kontrolleres for pospartum depresjon (Van den Bergh et al., 2005). Prenatal
depresjon predikerte søvnproblemer hos barn både ved 18 og 30 måneder (O'Connor et al.,
2007). Prenatal engstelse (angst, depresjon, stress, psykologisk stress) hadde en negativ effekt
på kognitiv, atferdsmessig og psykomotorisk utvikling hos barn de første 12 månedene
(Kingston et al., 2012). Deave, Heron, Evans, og Emond (2008) fant en sammenheng mellom
prenatal depresjon og utviklingsforsinkelser hos barnet ved 18 måneders alder. Postpartum
depresjon hadde her en modererende effekt på sammenhengen. Et longitudinelt finsk studie
(Luoma et al., 2001) fant at prenatalt depresjon (målt i tredje trimester) predikerte
eksternaliserende vansker både ved 4-5 års alder og 8-9 års alder.
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1.3.3 Faktorer som kan moderere sammenhengen mellom mors depresjon
og barnets utvikling
Det er velkjent at barnets utvikling blir påvirket og moderert av mange ulike biologiske og
sosiokulturelle faktorer som er i kontinuerlig interaksjon (Richter & Janson, 2007). En
moderator er en variabel som øker eller minsker styrken i en sammenheng (Goodman &
Gotlib, 1999). Blant annet kan dette være mors nivå av utdanning, hennes alder, barnets
kjønn og om barnet er født prematurt eller ikke (Richter & Janson, 2007).
Alvik (2013) fant at mors økte alder kunne assosieres med lav skåre på ASQ
totalskåre allerede ved 31 års alder. Det er funnet sammenhenger der mors alder og
utdanningsnivå er knyttet til sosial risiko for spedbarns sosiale tilbaketrekning (Roberts,
Bellinger, & McCormick, 2006). Det er vist signifikante sammenhenger mellom mors
utdanningsnivå og barns kognitive evner fra 9 måneders alder og utover (Roberts, Bornstein,
Slater, & Barrett, 1999). Hay og Kumar (1995) fant at sammenhengen mellom mors
depresjon og barnets kognitive utvikling ble moderert av mors utdanning, der barn av mødre
med lav utdanning hadde en større risiko for vansker. Dette kan demonstrere at det er
nødvendig å inkludere eller kontrollere for mors utdanning når man utforsker assosiasjoner
med barnets vansker (Sohr-Preston & Scaramella, 2006).
Det kan tyde på at det eksisterer kjønnsforskjeller når det kommer til sammenhengen
mellom postpartum depresjon og generell utvikling, hvor gutter er mer sårbare for mødres
depresjon enn jenter (Azak, 2012; Hay et al., 2001; Sharp et al., 1995). Murray og Cooper
(1997) fant at gutter (12-18 måneder) av mødre med depressive symptomer, skårer svakere
på kognitive og språklige mål enn jenter på samme alder. Det er også undersøkt
kjønnsforskjeller for prenatal depresjon, der de Bruijn, van Bakel, og van Baar (2009) fant at
mødre som rapporterte emosjonelle vansker i svangerskap var assosiert med atferdsproblemer
hos både gutter og jenter.
Richter og Janson (2007) fant at prematur fødsel reflekterte utviklingsforsinkelse på
alle de fem utviklingsområdene på ASQ. Dette gjenspeiler funn i andre studier der det å være
født prematur er forbundet med en rekke vansker, som å fullføre oppgaver som lesing,
matematikk og staving enn de som er født rundt termin (Reichman, 2005). Braarud et al.
(2013) fant at selv moderat premature barn (gestasjonsuke 32-36) strever med symptomer på
sosial tilbaketrekning i spedbarnsalder, og at mors psykiske helse var relatert til prematur
fødsel. I denne studien valgte vi å bruke mors alder, utdanning, barnets kjønn og
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gestasjonsuke som moderatorer på forholdet mellom mors perinatale depresjon og barnets
generelle utvikling. Variablene defineres i 2.3.3 Andre benyttede variabler.

1.4 En integrativ modell for risikooverføring til barn av
depressive mødre
Som vist over, er det godt dokumentert at det er en sammenheng mellom depresjon i
periantalfasen hos mødre og barnets utvikling. Det er utviklet ulike modeller for å studere,
kartlegge og tydeliggjøre de utallige, sammenkoplete mekanismene som er sentrale i
sammenhengen mellom mors depresjon og barnets utvikling. En slik modell er Goodman og
Gotlib (1999) sin integrative utviklingsmodell for overføring av risiko til barn av mødre med
depressive symptomer. I denne modellen foreslås 4 mulige mekanismer for hvordan
depressive symptomer hos mor kan gi forskjellig negative utfall hos barnet. Mekanismene
vil interagere med hverandre og kunne gi ulike sårbarheter hos barnet. Modellen inkluderer i
tillegg 3 faktorer som vil kunne moderere disse forholdene. Vi vil nå gå gjennom
komponentene i modellen kort, for deretter å se hvordan de 4 mekanismene samlet kan
utgjøre en dobbeltrisiko for barnet.
De 4 mekanismene spenner over biologiske og psykososiale forhold. Den første
mekanismen er arvelighet. Barn av deprimerte mødre kan arve DNA som er annerledes enn
DNA til barn med en ikke- deprimert mor. Et slikt DNA vil kunne regulere biologiske
mekanismer hos barna som kan gi en økt sårbarhet for både psykopatalogi og skjevutvikling.
Den andre mekanismen viser til at depresjon hos mor i svangerskapet kan gi en abnormal
fosterutvikling og dermed kan barnet fødes med en dysfunksjonell nevroreguleringsmekanisme. Den tredje mekanismen handler om hvordan risiko kan overføres til barnet
gjennom psykologiske forhold hos en deprimert mor. En depresjon kan være assosiert med
negative kognisjoner, atferd og affekt, og som vil kunne påvirke mors sensitivitet for å klare å
møte barnets sosiale og emosjonelle behov. Ved å ikke bli møtt på disse behovene kan det
tenkes at barnets utvikling på viktige sosiale og kognitive områder svekkes. Det kan også øke
barnets risiko for videre psykopatalogi og atferdsvansker. Den fjerde mekanismen omhandler
kontekstuelle stressorer som barnet kan utsettes for som følge av at mor er deprimert, for
eksempel lav tilfredshet i ekteskapet, høy grad av familiekonflikt og mangelfull sosial støtte.
Det at barnet utsettes for slike stressorer er det som tenkes å mediere forholdet mellom mors
depresjon og utfall hos barnet for denne mekanismen (Goodman & Gotlib, 1999). Goodman
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og Gotlib (1999) inkluderer i tillegg 3 moderatorer som vil kunne påvirke forholdet mellom
mors depresjon og utfallet hos barnet. Første moderator er fars psykiske helse og grad av
involvering i barnets liv. Andre moderator er barnets alder ved mors depresjon og betydning
av varighet av depresjonen. En varig depresjon kan tenkes å ha større betydning for utfall hos
barnet enn en depressiv enkeltepisode. Varighetskomponenten vil utdypes lenger ned i
oppgaven. Tredje moderator handler om at en rekke egenskaper hos barnet vil kunne
moderere forholdet mellom mors depresjon og utfall hos barnet. Særlig temperament, kjønn
og intellektuelle, sosiale og kognitive evner trekkes fram som viktige egenskaper (Goodman
& Gotlib, 1999).
I (Goodman & Gotlib, 1999) sin integrative modell kan de 2 første mekanismene
forståes som biologisk risiko, mens de 2 siste mekanismene forstås som psykososial risiko.
Kombinasjonen av biologisk og psykososial risiko betegnes gjerne som dobbelrisiko. I et
transaksjonsperspektiv vil dette også bety at vanskene ligger både hos barnet og hos
omsorgspersonen (Hansen & Jacobsen, 2008; Smith, 2010) og er kumulativ (Hansen &
Jacobsen, 2008). Depresjon hos mor både prenatalt og postpartum kan utgjøre en
dobbeltrisiko ved at barnet kan utsettes for biologisk risiko prenatalt og psykososial risiko
postpartum. Slik vil depresjon både før og etter fødsel kunne gi større risiko for
skjevutvikling hos barnet enn for depresjon kun på ett tidspunkt. Nedenfor følger en utdyping
av biologiske og psykososiale mekanismer som er sentrale for forholdet mellom mors
perinatale depresjon og barnets utvikling.

1.5 Sentrale mekanismer i forholdet mellom mors
depresjon og barnets generelle utvikling
1.5.1 Biologiske mekanismer
De klareste indikasjonene for en biologisk mekanisme i forholdet mellom mors depresjon og
barnets utvikling baserer seg på prenatal fungering av Hypotalamus Pituitære Adrenal-aksen
(HPA) og epigenetiske prosesser (Waters, Hay, Simmonds, & Goozen, 2014). Hos voksne
med depresjon er det stabile og robuste funn på abnormal fungering i HPA-aksen (Ehlert,
Gaab, & Heinrichs, 2001; Stokes & Sikes, 1991). Abnormal fungering i HPA-aksen er et
viktig patologisk funn hos gravide kvinner med depresjon (Gelman, Flores-Ramos, LópezMartínez, Fuentes, & Grajeda, 2015). Selv kvalitativt ulike former for stress og tilstander
assosiert med stress for de ulike mødrene ser ut til å ha lik effekt, med en økning i aktiviteten
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i HPA-aksen og det autonome nervesystemet (Talge et al., 2007). HPA-aksen er ett av
hovedsystemene involvert i stressrespons og stressregulering, aktivert under stress og
opplevelsen av fare (Waters et al., 2014). Flere studier har sett på konsentrasjoner av
sluttproduktet kortisol (stresshormon), som en endokrinologisk markør for depresjon (Waters
et al., 2014). Mekanismene i hvordan mors aktivering i HPA-aksen kan påvirke
fosterutviklingen er enda ikke fullt ut forstått (Huizink, Mulder, & Buitelaar, 2004; Talge et
al., 2007). Det er funnet sammenhenger mellom stress i graviditet og økte nivåer av kortisol
og kortikotropin-frigivende hormon (CRH) hos mor og foster (Field et al., 2004; Weinstock,
2008). Disse dysfunksjonene i nevroendokrine faktorer påvirker HPA-aksen som fører til
påvirkning på fosteret gjennom overføring av hormoner gjennom morkaken (Gelman et al.,
2015). Så mye som 10-20% av mors kortisol passerer gjennom morkaken og det er vist at
fosterets kortisolnivå er signifikant korrelert med mors nivåer (Gitau, Fisk, Teixeira,
Cameron, & Glover, 2001). Det kan bety at dersom mor er stresset eller urolig på en måte
som øker hennes egne nivåer av kortisol, så kan det bli reflektert i fosterets hormonelle miljø
(Van den Bergh et al., 2005). I tillegg til økte nivåer av kortisol hos mor og foster, er det
funnet assosiasjoner mellom mors depresjon og forsinket fosterutvikling, prematuritet og
svekket hjerneutvikling hos fosteret (Field et al., 2011; Weinstock, 2005). Etter fødsel er det
funnet at det nyfødte barnet kan ha en dysregulert HPA-akse som har blitt eksponert for økte
nivåer av kortisol i svangerskap fra mor (Davis, Glynn, Waffarn, & Sandman, 2011).
I tillegg til overføring av hormoner gjennom morkaken, kan fosteret påvirkes av
blodstrømmen gjennom arterier i livmoren (Van den Bergh et al., 2005). Prenatal depresjon
har vist økte nivåer av nevrotransmitteren noradrenalin, samt lavere nivåer av dopamin og
serotonin (Field et al., 2004). Økte nivåer av noradrenalin kan være med på å mediere
effekten av prenatal depresjon og øke motstanden i blodstrømmen i livmoren, slik at fosteret
igjen får begrenset tilførsel av oksygen og næring (Fisk & Glover, 1999; Sjöström, Valentin,
Thelin, & Maršál, 1997). Denne begrensede tilførselen av oksygen og næring til fosteret kan
påvirke fosterets utvikling (Field, Diego, & Hernandez-Reif, 2006; Kinsella & Monk, 2009).
Utviklingen av prefrontal korteks ser også ut til å kunne bli påvirket av mors
depresjon i svangerskap (Van den Bergh et al., 2005). Utviklingen av hjernen, nevrogenese,
differensiering og cellemigrasjon skjer før syvende måned i svangerskapet for de fleste
delene av nervesystemet. Økte nivåer av kortisol kan være med å påvirke utviklingssignalene
og forstyrre utviklingen i ulike områder av hjernen, som igjen kan bidra til
reguleringsvansker både kognitivt, atferdsmessig og på det emosjonelle plan (Van den Bergh
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et al., 2005).
En annen mulighet for biologisk mekanisme i forholdet mellom mors depresjon og
utvikling hos barn er gjennom epigenetisk variasjon (Waters et al., 2014). Dette kan skje
gjennom ulike typer DNA metylering og endrede utrykk av gen som CRH og glukokortikoid
reseptor gen (NR3C1), som igjen fører til epigenetisk dysregulering av HPA baner. Her er det
komplekse sammenhenger der framtidig forskning kan hjelpe oss å forstå mer (Waters et al.,
2014).

1.5.2 Psykososiale mekanismer
Psykososiale mekanismer står svært sentralt i forholdet mellom mors perinatale depresjon og
barnets utvikling. Det tidlige sosiale samspillet mellom mor og spedbarn starter helt fra
fødselen av. Depresjon i postpartum perioden kan få spesielt store negative ringvirkninger
både for mor, barnet og andre barn i familien, samt partner (Eberhard-Gran & Slinning,
2007). For spedbarnet er det av kritisk betydning å få den fysiske og emosjonelle omsorgen
som trengs for å overleve, samt omsorgspersonens hjelp til etablering av en trygg tilknytning
og utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og mestring (Bronson, 2000).
Mødre som er deprimert er vist å være mer irriterte og fiendtlige, mindre engasjerte i
barnet sitt, utvise mindre positive emosjoner og varme, være mer mimikkfattige i ansiktet,
bruke mindre inntonet stemme og ha mindre fysisk kontakt med barnet sitt enn ikkedeprimerte mødre, samt i mindre grad delta i lek med barnet sitt (Egeland & Farber, 1984;
Lovejoy, Graczyk, O'Hare, & Neuman, 2000; Sohr-Preston & Scaramella, 2006). Det er vist
at de kan være mindre sensitive i samspillet med barnet, og igjen ikke kunne fange opp
barnets behov like godt som mødre som ikke er deprimerte (Tronick & Gianino, 1986).
Deprimerte mødre har vist seg å ha en tendens til å oppfatte barnet sitt mer negativt og vise
flere negative ansiktsuttrykk i møtet med sitt barn (Cohn, Matias, Tronick, Connell, &
Lyons‐Ruth, 1986; Field, 1995). Denne kontakten har vist seg å karakteriseres som mindre
responsiv, mer ukoordinert og usammenhengende for mødre med postpartum depresjon
(Sohr-Preston & Scaramella, 2006) (Sohr- Preston, 2006).
Spedbarna til mødre som er deprimerte har vist seg å pludre mindre, være mindre
uttrykksfulle, vise mindre fokusert oppmerksomhet, se mer bort, protestere oftere og ha ett
generelt lavere aktivitetsnivå (Kaplan, Bachorowski, & Zarlengo‐Strouse, 1999; Matthey et
al., 2004). Før barnet lærer seg å snakke foregår det en intens læringsprosess, der barnet
tilegner seg koreografien i mellommenneskelig samspill og nærvær (Hansen, 2010). Affekter
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er en primær måte å utveksle informasjon om hverandres subjektive tilstander på, og vi
bruker ansiktsuttrykk, blikkretning, stemmeleie, kroppsbevegelse og tidsmessig plassering av
respons som fundamentale budbringere av det affektive budskapet (Hansen, 2010).
Det er godt etablert at mor og barn inngår i et gjensidig regulerende samspill med
ansikt-til-ansikt interaksjon som er essensielt for kontakten (Tronick, 2007). Forskningen
fokuserer nå i større grad på at det foregår en veksling mellom gjensidig og ”matchende”
samspill og desynkroniserte samspill, der barnet vil kunne oppleve stress, men at det viktige
læringsmomentet i denne kontakten er reparasjon av brudd og reetablering av kontakten
(Hansen, 2010). I det klassiske eksperimentet til (Tronick & Gianino, 1986) om ”Still-face”
vises det hvordan spedbarn reagerer på et ikke-gjensidig samspill. Spedbarnet blir økende
urolig og går over i resignasjon, trekker seg tilbake med selvstimulerende atferd og vender
blikket ned når mor viser et ”blankt” ansikt uten følelser. Et inkongruent samspill påvirker
barnet sterkt og det vitner om at samspillet mellom mor og barn er av stor betydning.
I nyere tid er det utviklet en forskningsmetode som i enda større grad kan rette lupe
mot den tette gjensidige koordineringen av samspillet. ”Double Video” eksperimentet lar
samspillet overføres via video og viser mor og barn i direkte samspill, i opptak gis mulighet
til å undersøke både mor og barnets respons når samspillet ikke er kongruent. Forskningen
har her vist at barn har en sensitivitet til kvaliteten på mødrenes atferd, og når forventningene
til spedbarnet om kontingente responser fra mor uteblir, så mister spedbarnet interessen. Det
er også en finstemt sensitivitet der barnet fanger opp når samspillet igjen er synkront
(Hansen, 2010). Forskning har vist at når mor er deprimert kan kontakten mangle gjensidig
tur-taking og mor kan være mindre sensitiv og kongruent, samt mindre sensitiv mot å
reparere og gjenetablere kontakten med barnet (Hansen, 2010).
Med erfaring fra samspill øker barnets evne til å ha lengre interaksjoner ansikt- til
ansikt og barnet danner seg indre arbeidsmodeller som skaper en forventing om
tilbakemelding og kontakt med omsorgspersonen (Hansen, 2010). I følge Stern (2004)
handler det om å se og fornemme en kontakt som er her og nå, mer enn å finne eksplisitt
mening. Trevarthen og Aitken (2001) kalte dette intersubjektive interaksjonsformater som
kan deles inn i primær, sekundær (Trevarthen & Aitken, 2001) og tertiær intersubjektivitet
(Bråten, 2006). Primær intersubjektivitet omhandler en umiddelbar fornemmelse av
fellesskap og følelsesmessig synkronisering slik det oppstår i en gjensidig affektiv utveksling
(Trevarthen & Aitken, 2001). Sekundær intersubjektivitet handler om felles oppmerksomhet
om et ytre fokus, som tilsier kunnskap om at en felles verden skjer gjennom samvær med
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andre der sosial referering og følelsesfelleskap/affektdeling er knyttet til et felles ytre fokus
(Trevarthen & Aitken, 2001). Bråten (2006) omtaler en tertiær intersubjektivitet, der
kommunikasjon skjer ved hjelp av symboler, språk og narrativer med en integrering av
affekter.
Ett av de kritiske elementene i barnets første leveår er støtte til emosjonsregulering og
å forme et trygt affektivt bånd til primæromsorgsgiver, en tilknytning til en nær
omsorgsperson som også danner grunnlag for barnets utvikling (Bowlby, 1969).
Tilknytningssystemet aktiveres når barnet kjenner frykt og trenger bistand fra
omsorgspersonen for å nedregulere ubehaget som oppstår, og slik kunne føle seg beskyttet,
trygg og ivaretatt (Bowlby, 1969). Denne hjelpen til emosjonsregulering er viktig for barnet
med alle sterke følelser, både negative og positive, slik at barnet blir i stand til å håndtere
følelsene og bygge indre arbeidsmodeller (Bowlby, 1969; Main, Kaplan, & Cassidy, 1985).
Kvaliteten på denne tilknytningen har vist seg å ha stor påvirkning på ulike deler av barns
fungering gjennom hele livet, og formes gjennom interaksjoner over tid (Bowlby, 1969;
Egeland & Farber, 1984). Kvaliteten på tilknytningen er kategorisert i tilknytningsmønstre
definert som trygg og utrygg (unnvikende og ambivalent) tilknytning (Ainsworth, Blehar,
Waters, & Wall, 1978). Barn med usikker tilknytning tenderer til å ha mødre som har vansker
med å bidra med effektiv emosjonsregulering av barnet (Zachrisson, 2010) noe mødre med
depresjon kan oppleve som utfordrende. Det er vist at deprimerte mødre har en foreldrestil
som er av lavere kvalitet enn ikke-deprimerte mødre (Azak & Raeder, 2013).
Samlet sett er det en rekke områder som kan bli utfordret i det psykososiale samspillet
med barnet når mor er deprimert. Allikevel er det ikke alle barn som utvikler vansker. Barn
inngår som regel i en større sammenheng der sosiale, økonomiske og kulturelle faktorer
spiller inn, sammen med egenskaper hos barnet og det samspillsmønsteret som utvikles
(Bronfenbrenner & Morris, 1998). Samtidig som det er tilstedeværende risikofaktorer er det
også som regel beskyttelsesfaktorer tilstede. For eksempel kan en tilstedeværende, frisk og
sensitiv far og god sosial støtte rundt familien kompensere når mor opplever vansker
(Mathiesen, Tambs, & Dalgard, 1999; Rutter & Rutter, 2000).

1.5.3 Varighet av depresjon
Goodman og Gotlib (1999)) sin integrative modell gir et godt rammeverk for å forstå
mekanismene som er sentrale i sammenhengen mellom mors depresjon i perinatalfasen og
barnets generelle utvikling. Modellen ser som nevnt på varighet av mors depresjon som en
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moderator for mulige utviklingsutfall hos barnet, slik at et mer kronisk depresjonsforløp vil
kunne ha en større negativ påvirkning på barnets fungering enn en enkeltepisode med
depresjon. De fleste studier som har undersøkt varighet av depresjon har sett på varighet i
postpartumperioden (for Review, se Gaynes et al., 2005) og sammenheng med barnets
utvikling. Cornish et al. (2005) definerte langvarig depresjon som varighet på mer enn 12
måneder etter fødsel, mens kortvarig depresjon var på 4 måneder etter fødsel. De fant at barn
av mødre med langvarig postpartum depresjon viste svakere resultater på motoriske og
kognitive mål ved 15-måneders alder enn barna til mødre med en kortvarig postpartum
depresjon (Cornish et al., 2005). Tilsvarende viste Quevedo et al. (2012) at barna til mødre
med depresjon på 2 tidspunkt (1-3 og 12 måneder postpartum) viste svakere språklig
utvikling ved 12 måneders alder enn de barna hvor mødrene ikke var deprimert eller kun
deprimert på ett av tidspunktene. I et 2-års oppfølgingsstudie av 515 franske mor-barn par
undersøkte Sutter-Dallay et al. (2011) hvorvidt mors depresjon 6 uker postpartum predikerte
svakere kognitiv eller motorisk utvikling hos barnet i løpet av de 2 årene, samt om disse
sammenhengene var uavhengig av en mer vedvarende depresjon. De fant en signifikant
sammenheng mellom mors depresjon 6 uker postpartum og barnets kognitive utvikling i løpet
av denne 2- årsperioden. Denne sammenhengen var ikke lenger signifikant, selv om den viste
en trend, når det ble justert for depressive symptomer i løpet av den 2- årige
oppfølgingsperioden. Sutter-Dallay et al. (2011) antar at det kan være den kumulative
effekten av en vedvarende depresjon som påvirker barnets kognitive fungering, og ikke kun
en kortvarig depresjonsperiode.
Flere og flere studier tar høyde for den sterke korrelasjonen mellom depresjon i
svangerskap og depresjon postpartum, og undersøker derfor betydningen av en varig
depresjon som strekker seg fra svangerskapet og ut i postpartum perioden. En måte å dele inn
varighet på er som Mora et al. (2009), hvor de kartla 5 distinkte grupper av mødre med ulik
varighet av perinatal depresjon fra graviditet til 2 år etter fødsel. En gruppe var aldri
deprimert, en gruppe var deprimert prenatalt, en gruppe var deprimert postpartum, en gruppe
var kronisk deprimert fra svangerskapet og gjennom hele 2 års-perioden og en gruppe var
deprimert ett år etter fødsel.
Ved å klassifisere deprimerte mødre inn i gruppene kun deprimert prenatalt, kun
deprimert postpartum, deprimert både prenatalt og postpartum og ikke deprimert, fant Diego
et al. (2005) at spedbarna av mødre med depresjon både prenatalt og postpartum utviste
lavere Brazelton-skårer enn spedbarna til mødre uten depresjon eller depresjon på ett av
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tidspunktene. I et finsk studie undersøkte de selvrapporterte mentale helseplager (depresjon,
angst, søvnvansker og sosial dysfunksjon) hos mødre fra svangerskap til 1 år etter fødsel og
klassifiserte dem inn i 5 grupper (Vänskä et al., 2011). 75% hadde ikke plager, 7% hadde
plager prenatalt, 9% hadde plager 2 måneder postpartum, 6% hadde plager 1 år postpartum
og 5% hadde kronisk høye plager gjennom hele perinatalfasen. Da de sammenlignet effekten
av de ulike gruppene på barnas utviklingsmål 7- 8 år etterpå, fant de blant annet at barna til
mødrene med kroniske plager i hele perinatalfasen hadde mer problemer med
eksekutivfunksjon og hukommelse enn barna til mødrene i de andre gruppene (Vänskä et al.,
2011). Som nevnt tidligere i oppgaven (under punkt 1.3.1) viste Azak (2012) sin studie av
hovedsakelig norske mor-barn par at mors depresjon fra barnet var 6-18 måneder hadde en
signifikant sammenheng med lavere kognitive skårer hos barnet ved tidspunktene 6, 12 og 18
måneder. Selv om alle mødrene i deprimert-gruppa rapportere i etterkant at de hadde hatt
psykiske plager i graviditeten, hadde de ingen mål på dette da det ikke ble målt i graviditeten.
Til vårt kjennskap har ingen norske studier hittil sett på om en varig depresjon definert ved
depresjon både prenatalt og postpartum påvirker barnets generelle utvikling i større grad enn
depresjon kun prenatalt eller postpartum.
Med utgangspunkt i våre data velger vi å definere en varig depresjon som forekomst
av depresjon både i svangerskapsuke 30 (prenatalt) og på minimum ett av tidspunktene 6
uker, 4 eller 6 måneder postpartum. Vi har tidligere i oppgaven vist at forekomst av depresjon
både prenatalt og postpartum kan utgjøre en dobbeltrisiko for barnet ved at det både er
biologiske og psykososiale mekanismer i spill. Ved å definere varighet som depresjon både i
den prenatale fasen og i postpartum fasen kan vi altså kunne undersøke effekten av en
dobbeltrisiko på barnets generelle utvikling.

1.6 Avgrensning
I denne oppgaven ønsker vi å undersøke ulike sammenhenger mellom mors depresjon i
perinatalfasen og barnets generelle utvikling i de 2 første leveårene. Vi har to hypoteser. Vår
første hypotese er at desto høyere depresjonssymptomer hos mor, jo mer ugunstig vil det
være for barnets generelle utvikling. Innenfor denne hypotesen vil vi undersøke hvorvidt
tidspunktet mor har høye depressive symptomer på, har betydning for barnets utvikling.
Tidspunktene som er valgt i denne studien er tredje trimester i svangerskap og ved 6 uker, 4og 6 måneder postpartum. Barnets generelle utvikling er målt ved 4- og 24 måneder. For
barnets utvikling ved 4 måneder inkluderer vi ikke mors depresjon ved 6 måneder, da dette
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ikke gir mening å undersøke. Vi vil også undersøke om sammenhengen mellom mors
depresjon og barnets generelle utvikling kan være betinget/moderert av mors alder,
utdanning, barnets kjønn og gestasjonsuke. Vår andre hypotese er at det vil være større
negative utslag på barnets generelle utvikling der mor har høye depresjonssymptomer både
prenatalt og postpartum enn ved symptomer kun prenatalt eller kun postpartum. I oppgaven
har vi definert forekomst av depresjon både prenatalt og postpartum som en varig depresjon.
Prenatalt er som tredje trimester i svangerskapet og postpartum regnes som minimun ett av de
tre mulige tidspunktene 6 uker, 4- eller 6 måneder etter fødsel.
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2 Metode
2.1 Deltakere
Denne hovedoppgaven benytter seg av et datamateriale hentet fra et større prosjekt kalt
Kartleggingsverktøy i kommunen (KVIK). Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og
småbarns psykiske helse, organisert under RBUP Øst og Sør, er vitenskapelig og
administrativt ansvarlig for prosjektet. KVIK-prosjektets hensikt er todelt; å generere ny
kunnskap om spedbarns generelle utvikling gjennom de to første leveårene (forskningsdel),
samt å bidra til en standardisering av konsultasjonene på helsestasjonen for de yngste barna
(kompetanseheving). Standardiseringen i dette tilfellet går ut på å iverksette systematisk bruk
av kartleggingsverktøy om barnets utvikling, sentrale foreldrefaktorer, sosioøkonomiske
forhold og livsstress i familien. Alle kartleggingsverktøyene var basert på foreldreutfyllinger.
Utvalget i KVIK består av et årskull barn og foreldre fra samtlige ni helsestasjoner i
Østlandskommunene Hamar, Løten, Tønsberg, Nøtterøy og Larvik. Kommunene ble valgt ut
fordi samtlige allerede hadde noe erfaring med bruk av kartleggingsverktøy i tjenesten, samt
at kommunene hadde lavterskeltiltak med blant annet psykolog tilknyttet helsestasjonen, i
tillegg til småbarnsteam i BUP. KVIK-prosjektet har et prospektivt, longitudinelt design og
baserer seg på en fødselskohort med barn som ble født innenfor perioden mai 2011 til
desember 2012. Årskullet med barn og foreldre er fulgt regelmessig enten fra svangerskap
eller rett etter fødsel og frem til barna fylte 2 år.
Av de 1734 familiene som ble invitert til å delta i KVIK, var det 1555 (88,5%) som
samtykket til å delta i forskningsdelen. De som takket nei skilte seg signifikant fra de som
takket ja ved at de hadde lavere utdanning (p <,001) og flere hadde ikke-skandinavisk
morsmål (p <,001). Ingen signifikante forskjeller mellom deltakende og ikke-deltakende
familier ble funnet når det kom til barnets kjønn, fødselsvekt og gestasjonsalder (Valla,
Wentzel-Larsen, Hofoss, & Slinning, 2015).Ved første filtrering av datasettet, ble tvillinger/
trillinger og deltakere fra pilotkommunen utelatt, noe som gav et utvalg på 1519 deltakere.
I denne oppgaven var inklusjonskriteriene at mødrene som deltok i studien hadde fylt
ut en depresjonsskala både i svangerskapet, og på minimum ett av tidspunktene 6 uker, 4eller 6 måneder etter fødsel, samt at de hadde fylt ut spørreskjema på barnets utvikling ved 4
måneder. Disse kriteriene gav 415 mor-barn par. Det vil derfor være noe manglende data på
EPDS ved 6 uker, 4 og 6 måneder, samt mål på barnets utvikling ved 24 måneder. Dette gjør
at N vil variere noe i analysene på de ulike tidspunktene. Vi valgte å ta ut ett mor-barn par
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hvor barnet skåret ekstremt avvikende på utviklingsskjemaet, der nærmere undersøkelse viste
at det var en rekke betydelige somatiske komplikasjoner som kunne forklare dette ekstreme
avviket. Utvalget vårt endte med dette opp med 414 mor-barn par. Utvalget besto av 53,1%
(200) gutter og 46,9% jenter (177). 37 deltakere hadde ikke opplysninger om barnets kjønn.
Alderen på mødrene varierte fra 18 til 42 år, med et gjennomsnitt på 30,2 år. Informasjon om
mors alder manglet for 9,6% deltakere. Majoriteten av vårt utvalg var etnisk norske,
samboende/gifte kvinner med 1 eller 2 barn og med utdannelse fra høyskole eller universitet
(1 til 3 år). Oversikt over sivilstatus, familiestørrelse, utdanning og etnisitet er oppsummert i
Tabell A1 i Vedlegg A.

2.2 Prosedyrer
2.2.1 Rekruttering
Rekrutteringen av deltakere til forskningsprosjektet ble rettet til alle gravide og nybakte
foreldre som møtte til aktuell konsultasjon tilknyttet de respektive helsestasjonene, enten det
var konsultasjon i svangerskapet eller første hjemmebesøk etter fødsel. Ved forespørsel om
deltakelse ble det gitt muntlig og skriftlig informasjon om prosjektet med tilhørende
samtykkeskjema. Deltakelse var frivillig, og eneste forskjell mellom studiedeltakerne og
ikke-deltakere var at resultatene fra kartleggingsskjemaene ikke ble benyttet til forskning,
men kun klinikk. Ut over dette mottok de som ikke samtykket akkurat det samme tilbudet
med systematisk bruk av kartleggingsverktøy som forberedelse til hver konsultasjon med
barnet. Inklusjonskriteriene var at familien måtte være fastboende i en av de overnevnte
kommunene uten konkrete planer om utflytting i nærmeste fremtid, at de ønsket å følge
helsestasjonsprogrammet og at de gav skriftlig samtykket til deltakelse. Prosjektet ble
godkjent av REK (Regional Etisk Komite for medisinsk og helsefaglig forskning) med
prosjektnummer 2011/124/REK sør-øst B.

2.2.2 Innsamling av data
Helsestasjonen for de minste i Norge har fastsatte konsultasjoner for å følge familiene fra
graviditet og frem mot skolealder. Den systematiske bruken av kartleggingsverktøyene i dette
prosjektet ble innlemmet i de ordinære konsultasjonene. Konsultasjonstidspunktene varierte
noe fra helsestasjon til helsestasjon grunnet forhold som personalressurser og tilbud, men var
i all hovedsak i uke 12 og 28 i svangerskap, et par uker etter hjemreise fra sykehuset
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(hjemmebesøk), 6 uker, 4, 6, 9, 12, 18, og 24 måneder etter fødsel (Se tabell 1). På grunn av
variasjon i konsultasjonstidspunkt og tilbud i de respektive kommunene, varierer antall
innsamlede besvarelser for hvert tidspunkt. Foreldrene fikk tilsendt de aktuelle skjemaene
cirka 2 uker før konsultasjonen med oppfordring å besvare samtlige spørsmål og ta med de
utfylte skjemaene til forestående konsultasjon for gjennomgang, samt utdypende samtale og
helsesjekk av barnet. I forkant av innsamlingen hadde helsesøstrene fått opplæring i de
aktuelle kartleggingsskjemaene av et fagteam tilknyttet det Nasjonale spedbarnsnettverket.
Som vanlig praksis på helsestasjonene, ble informasjon fra kartleggingsverktøyene inkludert i
en helhetlig klinisk vurdering av forhold hos barnet og i familien. I tilfeller hvor barnet eller
foreldrene fikk screen-positive resultater på kartleggingsskjemaene ble de tilbudt en ekstra
konsultasjon innen 2 uker. Dette gav mulighet for grundigere kartlegging og utredning, samt
videre henvisning til andre instanser som BUP, barneavdeling, fastlege, DPS, NAV, eller
barnevern ved behov. Helsesøstrene fikk også opplæring i det webbaserte datafangstsystemet
Confirmit, for effektiv informasjonsinnhenting og utregning av skårer. For å sikre
anonymisering av informasjon knyttet til KVIK, fikk hver deltaker ved oppstart et IDnummer som ble lagt inn i Confirmit sammen med besvarelsene.

2.3 Måleinstrumenter
2.3.1 Mors depresjonssympomter
The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) ble benyttet som mål på depresjon i
perinatalfasen. EPDS er et selvrapporteringsskjema som ble utviklet for å kunne identifisere
depresjon hos mødre i barseltiden (Cox & Holden, 2003; Cox, Holden, & Sagovsky, 1987).
Den engelskspråklige versjonen av EPDS er også validert for bruk på gravide kvinner
(Murray & Cox, 1990). EPDS kan ikke benyttes for å predikere fremtidig depresjon og heller
ikke brukes som et diagnostisk verktøy(Cox & Holden, 2003). EPDS har kun godt nok
empirisk grunnlag for å benyttes til å vurdere depressive symptomer (Reichenheim, Moraes,
Oliveira, & Lobato, 2011). I EPDS blir respondenten utelukkende bedt om å rapportere
negative tanker og følelser, og ikke somatiske plager man naturlig vil forbinde med fødsel og
spedbarnsomsorg, som tretthet, forandringer i søvnmønster, tap av energi, seksuell lyst og
appetitt (Cox et al., 1987). EPDS består av 10 utsagn, som kvinnen selv besvarer og skjemaet
tar ca 5 minutter å fylle ut. Hvert av de 10 utsagnene beskriver et symptom på depresjon og
respondenten bes om å angi hvilket av 4 utsagn som best passer de siste 7 dagene; 0 ”Nei,
aldri”, 1 ”Sjelden”, 2 ” Ja, noen ganger” og 3 ”Ja, svært ofte”. Hvert utsagn skåres på en skala
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fra 0 til 3, og skåren øker med økende symptombelastning (Hanssen-Bauer & WelanderVatn, 2012). Svarene summeres og gir en totalskåre mellom 0 og 30. Skårene på 3 av de 10
utsagnene må reverseres før de inngår i en totalskåre.
Anbefalt kuttepunkt for utredning av klinisk depresjon er et kuttepunkt på ≥13, noe
som gir en sensitivitet på 86 % og en spesifisitet på 78 % (Cox et al., 1987). I forebyggende
sammenheng anbefales oftest 9/10, dette for å begrense antall falske negative resultater ved
bruk av EPDS som screeningverktøy i førstelinjetjenesten (Cox et al., 1987). EPDS er
validert i en rekke studier i ulike land og oversatt til mer enn 25 ulike språk, deriblant norsk
(Berle et al., 2003; Eberhard-Gran, 2001). Kun Eberhard-Gran sin oversettelse er godkjent av
Cox (Hanssen-Bauer & Welander-Vatn, 2012) og denne versjonen ble anvendt i KVIKprosjektet. Kopi av EPDS kan ses i vedlegg F.
I en litterær undersøkelse gjort på 11 norske studier har EPDS vist seg å ha god
begrepsvaliditet, god intern konsistens vist ved Cronbachs Alfa (α =0,83 gjennomsnitt av 5
studier) og god test-retest reliabilitet (r = 0,74, ett studie) (Hanssen-Bauer & Welander-Vatn,
2012). I et norsk valideringsstudie av Eberhard-Gran (2001) fant de en sensitivitet på 100 %
og spesifisitet på 87 % ved bruk av kuttepunkt ≥ 10. Vi fant tilfredsstillende reliabilitet på
måleinstrumentet for opprinnelig utvalg og for vårt utvalg (Se tabell B1 i vedlegg B).
Skotheim et al. (2013) brukte skåre 0-5 på EPDS for mødre som ikke var deprimert og skåre
6 eller mer for mødre som var subklinisk deprimert, dette var basert på Nadel, Soussignan,
Canet, Libert, og Gérardin (2005) som brukte kuttepunkt på EPDS fra skåre 5. Vår
målsetning var ikke å klassifisere eller diagnostisere om mødrene hadde en klinisk depresjon,
men å fange opp så stor del av mødrene med depresjon i perinatalperioden som mulig, for så
å undersøke sammenhenger mellom mors depresjon og utfall hos barn. Med utgangspunkt i
dette har vi valgt å bruke både kuttepunkt ≥ 8 og ≥ 10.
I KVIK-prosjektet ble EPDS brukt som utgangspunkt for samtale med mødrene om
deres psykiske tilstand i graviditet og etter fødsel. Formålet med å bruke et screeningverktøy i
helsestasjonsregi er å kunne oppdage vansker på et tidlig stadium og forebygge utvikling av
alvorlig tilstand (Eberhard-Gran, Slinning, & Rognerud, 2014). I KVIK-prosjektet ble
jordmødre og helsesøstrene opplært i og veiledet av psykolog i hvordan gi støttesamtaler
basert på empatisk lytting, jamfør Edinburgh-metoden. De mødrene med skåre 10 eller
høyere på EPDS i KVIK-kommunene ble i tillegg tilbudt støttesamtale.
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2.3.2 Barnets utvikling
Ages and Stages Questionnaires (ASQ) ble benyttet som mål på barnets utvikling ved 4 og 24
måneders alder. ASQ er et foreldrebasert screeninginstrument som ble utviklet i USA på 80tallet, for å kunne kartlegge barns utvikling og identifisere barn i risiko for forsinket utvikling
(Martinussen & Valla, 2013; Squires, Bricker, & Potter, 1997). Utviklingsnivået blir kartlagt
innen fem områder; kommunikasjon, grovmotorikk, finmotorikk, problemløsningsevner og
personlig/sosial utvikling (Martinussen & Valla, 2013). ASQ omfatter sentrale deler av
barnets utvikling i alderen 4-60 måneder, der foreldre gjør observasjoner av sitt eget barn ved
hjelp av enkle oppgaver. Testen har 19 ulike spørreskjema fordelt på ulike alderstrinn 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 48, 54 og 60 måneder (Martinussen & Valla,
2013). Hvert skjema består av 30 spørsmål, med 6 spørsmål fordelt på de 5
utviklingsområdene som summeres opp i 6 delskalaer og eventuelt en totalskåre (Vannebo &
Holme, 2010). Spørsmålene gjelder ferdigheter som man forventer barnet kan mestre i den
angitte perioden, og foreldrene besvarer hvert spørsmål med ”Ja” (skåre 10), ”Av og til”
(skåre 5) og ”Ikke ennå” (skåre 0). På hvert av de fem utviklingsdomenene er det mulig å
skåre mellom 0 og 60, en høy skåre indikerer at barnet har aldersadekvat fungering. I tillegg
til disse 30 spørsmålene er det også 7 spørsmål om barnets generelle helse.
ASQ normert på amerikanske barn har vist seg å ha en test-retest reliabilitet på 0.94,
sensitivitet på 0.75 og en spesifisitet på 0.86 ved 2 standardavvik under gjennomsnittet
(Squires, Potter, & Bricker, 1999). Den indre konsistensen målt for de ulike delskalaene på
hvert aldersintervall, ligger på mellom .53-.68 for 4 måneder og .57-.80 ved 24 måneders
alder (Squires et al., 1999). ASQ er oversatt til norsk ved Janson, Enoksen og Furuholmen i
2001-2002 ved Psykologisk Institutt, UiO (Martinussen & Valla, 2013) og har norske normer
med aldersspesifikke grenseverdier (Janson & Smith, 2003). Fra Janson og Smith (2003) sin
populasjonsstudie fant de Cronbachs Alfa verdier som varierte mellom skalaene og
aldersgruppene, alfa for totalskåren var 0.82. og test-retest reliabiliteten for totalskåren var
god for alle aldersgrupper, unntatt mellom 4-6 måneder. For delskalaene viste alfa å være noe
lav (medianverdierer < 70), som mulig kunne skyldes lite variasjon i skårene, der mange barn
har full eller neste full skåre på delskalaer (Janson & Smith, 2003). Brandlistuen et al. (2011)
fant Cronbachs alfa for totaltskårer på 0.93. Alvik og Grøholt (2011) testet ASQ total på 6
måneder gamle barn og fant en Cronbachs alfa på 0.78. Vi fant tilfredsstillende reliabilitet på
måleinstrumentet for opprinnelig utvalg og for vårt utvalg (Se tabell B1 i vedlegg B).
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I KVIK-prosjektet brukes åtte spesifikke aldersskjemaer (4, 6, 8, 10, 12, 15, 18 og 24
måneder) og i denne studien har vi sett på barnets utvikling ved 4 og 24 måneders alder.
Gjennomsnittsverdiene ligger på rundt 50 for de fleste utviklingsdomenene i det amerikanske
og i det norske referanseutvalget (Janson & Smith, 2003; Squires et al., 1999). Det er også
mulig å summere skårene på delskalaene til en totalskåre for barnet, også mellom 0 og 60
(Kerstjens et al., 2009). Vi har i vår oppgave brukt totalskåren for å se på generell utvikling
hos barnet. Denne lagde vi ved å legge sammen totalskåren for de 5 deltestene og dele
summen på 5. Når vi videre i oppgaven omtaler ASQ-skårer, er det ASQ total vi refererer til,
med mindre vi presiserer noe annet. I tillegg har vi undersøkt om det er spesifikke deltester
som kan ha større sammenheng med mors depresjon. Kopi av verktøyet kan ses i vedlegg G,
kopi 1 og 2.

2.3.3 Andre benyttede variabler
Gestasjonsuke ble registrert ved antall uker og for vår studie har vi valgt en dikotom variabel,
hvor en optimal variabel er mellom svangerskapsuke 37-41 (1) og ikke optimal er mellom
svangerskapsuke < 37 og > 41 (0). Denne variabelen er hentet fra optimalitetsindeks i KVIKdesignet, som er utformet av forskere på R-BUP og det foreligger ingen publikasjoner på den
ennå. Indeksen er basert på det som tenkes kan være optimale forhold knyttet til barnet og
miljøet rundt barnet (Littman & Parmelee, 1978; Rostad et al., 2000; Touwen et al., 1980). I
datasettet var kjønn en dikotom variabel hvor 1 er gutt og 2 er pike. Mors utdanning ble målt
ved hjelp av 5 kategorier; 1. Grunnskole, 2. Fullført 3-årlig videregående skole, 3. 1-3 år på
høyskole/universitet, 4. Fullført 4 år eller mer på universitet. 5. Annet.

2.4 Preliminære analyser av data
2.4.1 Normalitet: skjevhet og kurtose
Vi undersøkte datamaterialet for hvorvidt de ulike variablene var normalfordelte eller ikke,
ved å se på deskriptive mål for skjevhet og kurtose, samt å identifisere mulige ekstremskårer.
Skjevhet (skewness) viser oss om skårene er distribuert symmetrisk eller ikke, en skjev
fordeling av skårer tenderer til å gruppere seg i en ende av skalaen og få en hale av skårer
mot den andre enden. Jo skjevere en fordeling er, jo mindre beskrivende blir
gjennomsnittsverdien for utvalgets sentraltendens, og testene for statistisk signifikants kan bli
upålitelige. Kurtose forteller oss hvor bratt en kurve er, og en for bratt eller flat kurve kan
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gjøre testene for statistisk signifikans upålitelige. Imidlertid er testene for statistisk
signifikans svært robuste mot brudd på normalfordeling, spesielt i store utvalg, det vil si når
N > 100 (Howitt & Cramer, 2008). Både EPDS-skårene og ASQ-skårene forventes imidlertid
å være skjevfordelte i populasjonen, og dette var også tilfelle i vårt utvalg (tabell D1 og D2 i
Vedlegg D. Selv om de statistiske hypotesetestene er temmelig robuste mot brudd på
normalfordeling i store utvalg, forsøkte vi likevel å transformere EPDS- og ASQ-skårene
logaritmisk (log10) for å oppnå en bedre fordeling av skårer (og normalfordelte residualer i
analysene). Dette resulterte ikke i noen bedre fordelingen av skårene, og vi valgte derfor
brukte de opprinnelige skårene i videre analyser.
For å likevel prøve å gjøre de statistiske hypotesetestene mest mulig pålitelige,
benyttet vi såkalt bootstrapping (bootstrap resampling technique) som en «sikkerhetssjekk».
Bootstrapping har vist seg i praksis å være en svært pålitelig metode for og estimere statistisk
signifikans når variablene som inngår i analysen er skjevfordelt og residualene er
skjevfordelte (Efron, 1979). Bootstrapping innebærer at man trekker tilfeldig (med
tilbakelegging) ut et gitt antall utvalg (vanligvis 1000) basert på vårt eget utvalg, og utfører
samme analyse på hvert av disse utvalgene (altså 1000 analyser). I en regresjonsanalyse
basert på bootstrapping blir den gjennomsnittlige regresjonskoeffisienten for de 1000
analysene oppgitt, samt at standardfeilen til regresjonskoeffisienten blir basert på disse 1000
utvalgene, noe som gjør at signifikanstesting blir svært pålitelig.

2.5 Statistiske analyser
Vi benyttet IBM-SPSS versjon 22 til våre statistiske analyser. Vi undersøkte samvariasjon
mellom de ulike variablene ved Pearsons r. Signifikante korrelasjoner ble vurdert som svake
ved r=.10-.29. moderate ved r=.30-.49 og sterke ved r= .50-1.0 (Field, 2013). For en videre
undersøkelse av sammenhengen mellom EPDS ved svangerskap, 6 uker, 4-og 6 måneder og
ASQ total ved 4- og 24 måneders alder utførte vi lineære regresjonsanalyser. Vi undersøkte
også om tidspunktet for mors depresjon hadde noen betydning for sammenhengen mellom
mors depresjon og barnets utvikling.
Videre utførte vi en hierarkisk regresjonsanalyse der vi inkluderte variablene mors alder,
mors utdanning, barnets kjønn og gestasjonsuke, for å kunne benytte de som moderatorer.
Moderatoreffekter ble testet gjennom å konstruere produktledd mellom EPDS og
kontrollvariablene, og deretter inkludere disse i regresjonsmodellen for å undersøke om dette
gav en signifikant økning i andel forklart varians (R2) i ASQ-skårer. En signifikant øking i R2
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er en indikasjon på at en moderatoreffekt (interaksjonseffekt) er tilstede. Til slutt utførte vi en
to-veis ANOVA for å undersøke effekten av varig perinatal depresjon for barnets generelle
utvikling ved 4 og 24 måneder. Varighet definerte vi som nevnt tidligere som forekomst av
depresjon prenatalt og på minimum ett av tidspunktene 6 uker, 4 eller 6 måneder postpartum.
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3 Resultater
3.1 Beskrivende statistikk
3.1.1 Beskrivende statistikk for EPDS
Utvalgsstørrelsen var varierende på de ulike målingstidspunktene, med størst utvalgsstørrelse
på depresjonsmål hos mor i svangerskapet (N=414). Sammenlignet med de andre
tidspunktene var EPDS-skåren høyest i graviditet (M=5,17) og hadde også størst spredning
(SD=4,51) (tabell 1). På alle de 4 målingstidspunktene var skårene skjevfordelt mot venstre,
hvilket betyr at flertallet av mødrene rapporterte relativt lite depresjonssymptomer. EPDSskårene sank utover de 3 måletidspunktene etter fødsel.
For å undersøke endring i EPDS-skårene over tid, brukte vi skårene til de som hadde
svart på EDPS på alle de 4 tidspunktene. Utvalgsstørrelsen ble da 258 mødre.
Gjennomsnittskåren og spredning på de ulike tidspunktene i dette utvalget (N=258) var
marginalt forskjellige fra det som kan ses i tabell 1, slik at vi velger å ikke rapportere dette i
tillegg. En repetert målings-ANOVA viste at det var en signifikant endring i EPDS-skårene
over tidspunktene F(3,255)= 32.99, p <.005. Partial eta squared var på .28, noe som indikerer
en stor endring over tid på EPDS-skåre. Parvise sammenligninger med Bonferroni-korreksjon
viste at det var en signifikant nedgang i gjennomsnittskåren fra EPDS svangerskap til EPDS
6 uker, 4 og 6 måneder (p<.001 for alle 3 tidspunkter) og fra EPDS 6 uker til EPDS 4
måneder (p=.003) og fra EPDS 6 uker til 6 måneder (p<.001). Nedgangen i
gjennomsnittskåre fra EPDS 4 måneder til 6 måneder var ikke signifikant. Dette betyr at
depresjonen sank mest fra svangerskap og til 4 måneder etter fødsel, men at nedgangen i
depresjon fra 4 til 6 måneder etter fødsel ikke sank vesentlig. Ved å gjøre en inndeling av
EPDS- skårene med kuttepunkt ≥ 8 og ≥ 10 fant vi at nesten dobbelt så mange mødre havnet
over kuttepunktet når vi senket det fra 10 til 8. Dette gjaldt for alle tidspunkt (tabell 2).
Tabell 1. Beskrivende statistikk for EPDS- skårer på ulike måletidspunkt

Variabel

N

M

Median Min Max

SD

EPDS Svangerskap

414

5.17

4.00

0

22

4.51

EPDS 6 uker

335

3.98

4.00

0

25

3.53

EPDS 4 måneder

368

2.95

2.00

0

24

3.70

EPDS 6 måneder

333

2.65

2.00

0

21

3.15

Note. EPDS= The Edinburgh Postnatal Depression Scale
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Tabell 2. Frekvensfordeling av EPDS- skårer gitt kuttepunktene 8 og 10

EPDS tidspunkt

N total

Kuttepunkt

N

%

Svangerskap

414

≥8

104

25.1

≥ 10

63

15.2

≥8

41

12.0

≥ 10

20

6.0

≥8

38

10.3

≥ 10

20

5.4

≥8

24

7.2

≥ 10

13

3.9

6 uker
4 måneder
6 måneder

335
368
333

Note. EPDS= The Edinburgh Postnatal Depression Scale; ASQ= Ages and Stages Questionnaires

3.1.2 Beskrivende statistikk for ASQ
Utvalgsstørrelsen er ulik på de to måletidspunktene 4 måneder (N=414) og 24 måneder
(N=261) da færre barn hadde ASQ-skårer på 24 måneder. Vi undersøkte både totalskåre og
sumskårer på deltestene for begge tidspunktene. Som vist i tabell D1 og D2 i vedlegg D, er
medianverdien 60 på mange av deltestene, noe som tilsier at majoriteten av barna fikk
toppskåre på disse deltestene. Gjennomsnittet og medianen for ASQ totalskåre ved 4- og 24
måneder var derimot mer like hverandre, noe som tydet på at det å benytte totalskåre gav mer
varians og en bedre fordeling av skårer enn deltestene. Dette tilsier at det av statistiske
hensyn er bedre å benytte ASQ-totalskårer enn deltestskårer i de påfølgende analysene.

3.2 Sammenhenger mellom mødres EPDS- skårer
perinatalt og barnas ASQ- skårer ved 4- og 24 måneder
3.2.1 Korrelasjonsanalyse
Fullstendig korrelasjonsmatrise mellom de ulike variablene som inngår i studien er vist i
tabell 3. Det var moderate til sterke positive sammenhenger mellom mors EPDS-skårer på
samtlige måletidspunkt, med andre ord var EPDS-skårene relativt stabile over tid. Variablene
ASQ 4 og 24 måneder viste også en moderat positiv sammenheng, noe som tyder på en viss
stabilitet i ASQ-skårer over tid. Det var signifikante, men svake negative korrelasjoner
mellom mors EPDS- skårer på samtlige tidspunkt og barnets ASQ skåre ved 4 måneder, hvor
negative korrelasjoner betyr at jo depresjonssymptomer hos mor jo lavere utviklingsskåre hos
barnet. Korrelasjonen var kun signifikant, men svak negativ, mellom EPDS 6 måneder og
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ASQ 24 måneder. Moderatorvariablene viste svake sammenhenger med EPDS- og ASQtidspunktene, unntatt barnets kjønn og ASQ 24 måneder som viste en positiv moderat
sammenheng. Det var positive, moderate korrelasjoner for mors alder med tidspunktene
EPDS svangerskap og 6 måneder, det vil si at jo høyere alder hos mor, jo høyere
depresjonsskårer. Barnets kjønn hadde en positiv, moderat korrelasjon med ASQ 24 måneder,
som betyr at jenter skåret høyere på ASQ enn gutter ved 24 måneders alder. Gestasjonsuke
hadde en negativ, svak korrelasjon med ASQ 4 måneder, det vil si at å være i en ikkeoptimalt gestasjonsuke hadde sammenheng med lavere utviklingsskår hos barnet.
Tabell 3 Korrelasjonsmatrise over variablene som inngår i studien (N=215-414)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1: EPDS svangerskap
2: EPDS 6u

.469**

3: EPDS4mnd

.482**

.639**

4: EPDS 6mnd

.424**

.359**

.565**

5: ASQ 4mnd

-.111*

-.202**

-.243**

-.186**

6: ASQ24 m

-.091

-.100

-.125

-.138*

.366**

7: Mors alder

.152**

.071

.070

.139*

-.016

.116

8: Mors utdanning

-.061

-.035

-.079

-.037

.091

.017

.368**

9: Barnets kjønn

.024

-.044

.030

-.048

.046

.330**

.042

-.008

10:Gestasjonsuke

.028

.039

.072

.060

-.109*

-.084

-.030

-.030

.004

Note: Korrelasjon beregnet ved Pearson´s r; EPDS= The Edinburgh Postnatal Depression Scale; ASQ= Ages and Stages
Questionnaires; Barnets kjønn=gutt (1), pike (2); Gestasjonsuke= Optimal uke 37-41(1), Ikke- optimal uke <37>41
(0). *p <.05 **p <.01

3.2.2 Bivariat lineær regresjonsanalyse
For å undersøke styrken (β) og andel forklart varians R2 for sammenhengen mellom
depresjon hos mor og generell utvikling hos barnet, ble bivariat lineær regresjonsanalyse
benyttet. Resultatene viser at det var signifikante sammenhenger mellom mødres EPDSskårer under svangerskap, ved 6 uker og ved 4 måneder, og barnets ASQ-skårer ved 4
måneder (Tabell 4). Sammenhengene gikk i forventet retning, det vil si at jo mer depressive
symptomer mor rapporterte, jo lavere skåre hadde barnet på ASQ. Sammenhengene var
derimot svake. Den standardiserte regresjonskoffisienten (β) viste at det var en tendens til
sterkere sammenheng jo nærmere i tid måletidspunktene for EPDS og ASQ var. Følgelig økte
den forklarte variansen utover de 3 EPDS-måletidspunktene, selv om forklaringsverdien var
relativt liten. På grunn av skjevfordelte residualer i regresjonsanalysene valgte vi å benytte
bootstrapping for å gjøre signifikanstestene mer pålitelige. Analysen viste at sammenhengen
mellom EPDS- målingstidspunktene og ASQ 4 måneder forble statistisk signifikant.
29

10

For å undersøke hva tidspunktet for depresjon hadde å si for sammenhengen mellom
mødres depresjon og barnets utvikling, testet vi om det var signifikante forskjeller i
regresjonskoeffisientene (β) mellom sammenhengene på de ulike tidspunktene (Lee &
Preacher, 2013). For akkurat denne analysen benyttet vi et utvalg hvor mødrene hadde skårer
på alle EPDS-tidspunktene. For ASQ 4 måneder var dette 300 mor-barn par. For ASQ 24
måneder var det 177 mor-barn par (Se høyre del av tabell 4 for N= 300 og tabell 5 for N=
177). Resultatene ved bruk av en to-halet signifikanstest viste at det var kun signifikant
forskjell mellom regresjonskoeffisientene til sammenhengene EPDS svangerskap og ASQ 4
måneder med EPDS 4 måneder og ASQ 4 måneder (p= 0.004). Når vi undersøkte de andre
sammenhengene viste resultatene tendenser, men de var ikke signifikante med en to-halet
signifikanstest. Når det gjaldt sammenhengene med de ulike måletidspunktene på EPDS med
ASQ 24 måneder fant vi ingen signifikante forskjeller mellom regresjonskoeffisientene.
Tabell 4 Resultater fra lineær regresjonsanalyse, ASQ 4 måneder som avhengig variabel

R2

β

EPDS Svangerskap 414

.012

-.111*

.016 -.125 *

EPDS 6 uker

335

.041

-.202**

.049 -.211**

EPDS 4 måneder

368

.059

-.243**

.085 -.287**

N

N=300 R2

β

Note. EPDS= The Edinburgh Postnatal Depression Scale. * p < .05 , ** p <.001

Analysene viste videre at sammenhengen mellom de ulike EPDS- tidspunktene og
ASQ ved 24 måneder også ble sterkere jo nærmere i tid måletidspunktene for EPDS og ASQ
var (Tabell 5). Det var imidlertid kun mellom EPDS 6 måneder og ASQ 24 måneder at
sammenhengen var signifikant. Også her var høy grad av depressive symptomer hos mor 6
måneder etter fødsel relatert til lavere skårer på ASQ ved 24 måneder, men
forklaringsverdien minimal, kun 1,9% av variansen i ASQ ble forklart. Sammenhengen ble
derimot ikke lenger signifikant etter å ha benyttet bootstrapping.
Tabell 5. Resultater fra lineær regresjonsanalyse, ASQ 24 måneder som avhengig variabel

N

R2

β

R2

β

EPDS Svangerskap

261

.008

-.091

.002

-.042

EPDS 6 uker

212

.010

-.100

.019

-.137

EPDS 4 måneder

238

.016

-.125

.023

-.151*

EPDS 6 måneder

225

.019

-.138*

.021

-.145

N=177

Note. EPDS= The Edinburgh Postnatal Depression Scale. * p < .05.
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3.2.3 Bivariat korrelasjonsanalyse
De foregående analysene var basert på totalskåren (sumskåren) av de ulike deltestene som
inngår i ASQ. Det kan imidlertid tenkes at depresjon hos mor kan slå ulikt ut på deltestene på
ASQ som måler ulike aspekter ved barnets utvikling. For å undersøke om dette var tilfelle,
ble en bivariat korrelasjonsanalyse benyttet. Resultatene fra analysen viste at alle delskalaene
på ASQ 4 (tabell 6) og 24 måneder (tabell 7) hadde (i likhet med når ASQ-totalskåre ble
benyttet) svake, negative sammenhenger med EPDS på alle tidspunktene. Det at alle
sammenhengene gikk i samme retning støtter bruk av en totalskåre på ASQ. Det var
imidlertid ett unntak ved 24 måneder alder, hvor sammenhengen mellom personlig/sosialskalaen på 24 måneder og EPDS 6 uker hadde positivt fortegn. Sammenhengen var såpass
svak og heller ikke signifikant, slik at vi har valgt å ikke legge vekt på denne. For EPDS 6
uker og EPDS 4 måneder var det signifikante negative sammenhenger med alle ASQ
deltestene ved 4 måneder, men for EPDS svangerskap var det kun finmotorikk og
problemløsning som var signifikant. For deltestene på ASQ 24 måneder var det kun
signifikant negativ sammenheng med finmotorikk EPDS 6 uker og EPDS 6 måneder.
Tabell 6. Resultater fra bivariat korrelasjonsanalyse med EPDS og ASQ delskaaler ved 4 måneders alder
(N=414-335)
Kommunikasjon
Grovmotorikk
Finmotorikk
Problemløsning
Sosialt/personlig
EPDS Sv

-.047

-.089

-.104*

-.099*

-.050

EPDS 6 uker

-.135*

-.118*

-.162**

-.147**

-.128*

EPDS 4 mnd

-.145**

-.139**

-.196**

-.199**

-.157**

Note. Korrelasjon beregnet ved Pearson´s r; EPDS= The Edinburgh Postnatal Depression Scale
*p<.05 **p<.01.

Tabell 7. Resultater fra bivariat korrelasjonsanalyse med EPDS og ASQ delskaaler ved 24 måneders alder
(N=261-212)
Kommunikasjon
Grovmotorikk
Finmotorikk
Problemløsning
Sosialt/personlig
EPDS Sv

-.079

-.017

-.103

-.057

-.047

EPDS 6 uker

-.051

-.093

-.178**

-.090

.023

EPDS 4 mnd

-.111

-.111

-.101

-.074

-.045

EPDS 6 mnd

-.120

-.047

-.214**

-.024

-.086

Note. Korrelasjon beregnet ved Pearson´s r; EPDS= The Edinburgh Postnatal Depression Scale
*p<.05, **p<.01.
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3.2.4 Hierarkisk regresjonsanalyse
For å undersøke om sammenhengen mellom mors depresjonsskåre og barnets
generelle utviklingsskåre var betinget/moderert av barnets kjønn, gestasjonsuke, mors alder
og mors utdanning, ble hierarkisk regresjonsanalyse benyttet. Nå kommenterer vi først på
EPDS- skåre i svangerskap og barnets utvikling. Første del av analysene viste som tidligere at
depresjon i svangerskap forklarte 1,2 % av variansen i barnets generelle utvikling ved 4
måneders alder. Inklusjon av variablene barnets kjønn, gestasjonsuke, mors alder og mors
utdanning gav en liten økning i forklart varians til 3.2 %, men ingen av de inkluderte
variablene hadde en signifikant sammenheng med ASQ ved 4 måneders alder. Deretter ble
interaksjonsledd inkludert i modellen for å undersøke moderatoreffekter. Siden det var i alt 4
interaksjonsledd, ble hver enkelt effekt undersøkt separat. Resultatene viste ingen tegn på
moderatoreffekter, siden inklusjon av interaksjonsleddene ikke gav noen signifikant økning i
forklart varians. For EPDS i svangerskap og ASQ 24 måneder fant vi en hovedeffekt, hvor
gutter hadde signifikant lavere ASQ-skåre ved 24 måneder enn jenter (β= 3.3, p <. 05).
Moderatoranalysene gav samme resultat som for ASQ 4 måneder, det vil si ingen støtte for
noen moderatoreffekter. På grunn av de manglende moderatoreffektene har vi valgt å ikke
presentere resultatene fra disse analysene.
Her kommenterer vi på EPDS- tidspunktene 6 uker, 4 og 6 måneder samlet. Ved
inklusjon av barnets kjønn, gestasjonsuke, mors alder og utdanning for tidspunktene EPDS 6
uker, 4 måneder og 6 måneder fant vi to hovedeffekter. Mellom EPDS 6 måneder og ASQ 24
måneder fant vi at gutter hadde signifikant lavere ASQ-skåre ved 24 måneders alder enn
jenter (β= 3.4, p<.05) og jo eldre mor var, jo høyere skåre hadde barnet på ASQ (β =0.17,
p<.05). Det ble også utført moderatoranalyser med EPDS- skåre 6 uker, 4 måneder og 6
måneder etter fødsel, med ASQ ved 4 og 24 måneder som uavhengige variabler. Dette
innebar at hele 20 moderatoreffekter ble testet. Med 2 unntak (se nedenfor) viste resultatene
fra analysene ingen tegn til moderatoreffekter mellom EPDS og moderatorvariablene. De to
unntakene var signifikante moderatoreffekter som ble funnet når ASQ-skåre ved 24 måneders
alder ble benyttet som avhengig variabel og EPDS 4 måneder etter fødsel var uavhengig.
Moderatoreffektene indikerte at både barnets kjønn (p=.018) og svangerskapsuke (p=.026)
modererte sammenhengen mellom EPDS og ASQ ved 24 måneders alder. Begge
moderatoreffektene gikk i forventet retning, det vil si at effekten av EPDS på ASQ var
sterkere for gutter (beta -.27) enn for jenter (-.06), og sterkere for barn født i ikke-optimalt
gestasjonsuke (-.47), enn for de som var født optimalt (-.11).
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Imidlertid ble ingen av effektene nevnt over signifikante når vi benyttet bootstrapping.
Med tanke på det store antallet mulige moderatoreffekter som ble testet, er det også å
forvente at noen få av disse ble signifikante ved en ren tilfeldighet, og vi anser derfor de to
mulige moderatoreffektene som såpass usikre at vi velger å tro at dette mest sannsynlig
skyldes tilfeldigheter ved utvalget vårt og ikke reelle effekter.

3.3 Effekten av varighet av depresjon i perinatalfasen på
barnets generelle utvikling ved 4 og 24 måneders alder
For å undersøke effekten av varighet av depresjon i perinatalfasen og barnets generelle
utvikling, delte vi mødrene inn i 2 grupper ut i fra deres EPDS-skåre, både prenatalt og
postnatalt. Postnatalt benyttes her som en samlebetegnelse for skåre på minimum ett av
tidspunktene 6 uker, 4 eller 6 måneder etter fødsel (EPDS-skårer fra 6 måneder inkluderes
ikke for analysene med ASQ 4 måneder, da dette ikke gir mening å undersøke). Både
kuttepunkt ≥ 8 og ≥ 10 på EPDS ble benyttet, der ”ikke-deprimert” tilsvarte skårer under de
to benyttede kuttepunktene og ”deprimert” tilsvarte skåre lik eller over de to kuttepunktene.
Med dette fikk vi 4 grupper ut i fra hvorvidt skårene var 1) under kuttepunktet på begge
tidspunktene (aldri deprimert), 2) over kuttepunktet prenatalt, men under kuttepunktet
postnatalt, 3) over kuttepunktet postnatalt, men under kuttepunktet prenatalt eller 4) over
kuttepunktet på begge tidspunktene (varig deprimert i perinatalfasen).
I en toveis-ANOVA vil 2 hovedeffekter og 1 interaksjonseffekt testes. Den ene
hovedeffekten viste forskjell i ASQ-skåre mellom de som skårer over og under EPDSkuttepunkt prenatalt. Den andre hovedeffekten viste forskjell mellom de som skårer over og
under EPDS-kuttepunkt postnatalt. Interaksjonseffekt viste om kombinasjonen av å ha skårer
over kuttepunkt både pre- og postnatalt gav utslag i ASQ-skårer, og effekten her tester
hypotesen om varig depresjon. Disse termene vil bli brukt i fremstillingen av resultatene
nedenfor. For hypotesens relevans kommenterer vi først på interaksjonseffektene, deretter på
hovedeffektene. Med bakgrunn i at moderatorvariablene ikke modererte forholdet mellom
mors depresjon og barnets utvikling, tok vi ikke med disse variablene i denne analysen.
Resultatene fra toveis-ANOVA viste ingen signifikante interaksjonseffekter for
kuttepunktene ≥ 8 og ≥ 10 både for ASQ 4 måneder (tabell 8) og ASQ 24 måneder (tabell 9).
Dette betyr at vi ikke fant støtte for hypotesen om at varighet av depresjon hos mor har en
større effekt på ASQ-skåre hos barn, enn depresjon kun på ett tidspunkt. Selv om vi ikke fant
noen signifikante interaksjonseffekter, kan vi imidlertid se en tendens til at
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gjennomsnittskåren for ASQ er marginalt lavest i gruppe 4 (interaksjonseffekten) for alle
tidspunkt, med unntak av ASQ 4 måneder med kuttepunkt 10 (se tabell E1- E4 i vedlegg E).
Samtidig er ASQ- skårene såpass høye i utgangspunktet, slik at forskjellene mellom gruppene
blir marginale.
Når det gjaldt hovedeffektene, fant vi ingen signifikante hovedeffekter av depresjon
prenatalt for ASQ 4 måneder verken ved bruk av kuttepunkt 8 eller 10 på EPDS. Vi fant
derimot en statistisk signifikant hovedeffekt for depresjon postnatalt for ASQ 4 måneder ved
bruk av både kuttepunkt 8 og 10 (tabell 8). Det vil si at barn av mødre som skåret 8/10 poeng
eller mer på EPDS etter fødsel hadde lavere ASQ-skåre enn barn av ikke-deprimerte mødre.
For ASQ 24 måneder fant vi ingen hovedeffekter av EPDS verken prenatalt eller postnatalt,
dette gjaldt for kuttepunkt 8 og 10 (tabell 9). Selv om ikke alle hovedeffektene er
signifikante, ser vi i tabell E1- E4 i vedlegg E en trend hvor stort sett alle ASQ-skårene er
lavere både prenatalt og postnatalt når mor skårer over kuttepunktene enn under. Dette gjaldt
både for kuttepunkt 8 og 10, og ASQ 4 og 24 måneder.
Tabell 8. df, F og p- verdier for hoved- og interaksjonseffekter med ASQ 4 måneder

Kuttepunkt Gruppe

df

F

p

≥8

2) Hovedeffekt (pre)

1.410

.27

.602

3) Hovedeffekt (post)

1.410

11.91

.001**

4) Interaksjonseffekt

1.410

.25

.620

2) Hovedeffekt (pre)

1.410

.93

.335

3) Hovedeffekt (post)

1.410

.831

.004**

4) Interaksjonseffekt

1.410

.223

.633

≥10

*p<.05 **p<.01.

Tabell 9. df, F og p- verdier for hoved- og interaksjonseffekter med ASQ 4 måneder

Kuttepunkt Gruppe

df

F

p

≥8

2) Hovedeffekt (pre)

1.257

.479

.490

3) Hovedeffekt (post)

1.257

3.857

.051

4) Interaksjonseffekt

1.257

.309

.579

2) Hovedeffekt (pre)

1.257

.014

.907

3) Hovedeffekt (post)

1.257

.858

.355

4) Interaksjonseffekt

1.257

.014

.908

≥10
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4 Diskusjon
Denne oppgaven har hatt som mål å undersøke potensielle sammenhenger mellom moderate
til høye depresjonssymptomer hos mødre i perinatalfasen og barnets generelle utvikling, i en
helsestasjonssetting, ved hjelp av foreldrebaserte kartleggingsverktøy (EPDS og ASQ). Mors
perinatale depresjon ble målt i tredje trimester, ved 6 uker, 4-og 6 måneder etter fødsel, og
barnets generelle utvikling ble målt ved 4 og 24 måneders alder. En teoretisk og litterær
gjennomgang av feltet viser til at det er mulige sammenhenger mellom mors perinatale
depresjon og barns generelle utvikling. I denne studien har vi undersøkt om både tidspunkt og
varighet av depresjonssymptomene i perinatalfasen har betydning for barnets tidlige
utvikling.
I våre data fant vi enkelte, negative signifikante sammenhenger mellom mors
perinatale depresjon og barnets utvikling ved 4 og 24 måneders alder. Sammenhengene var
signifikante mellom mors depresjon prenatalt, ved 6 uker og 4 måneder postpartum og
barnets tidlige utvikling ved 4 måneder. Når barnet var blitt 24 måneder var det kun
signifikant sammenheng med mors depresjon ved 6 måneder. Sammenhengene var svakere
når mor var deprimert prenatalt enn ved tidspunktene postpartum, dette gjaldt både ved
barnets 4 og 24 måneders alder. Samtidig hadde sammenhengene liten forklaringsverdi. Vi
fant ingen støtte for at barnets kjønn, gestasjonsuke, mors alder eller utdanning modererte
sammenhengen mellom mors depresjon og barnets utvikling ved bruk av strengere
signifikanstesting. Vi fant ingen støtte for at en varig depresjon var verre for barnets utvikling
enn kun depresjon på ett tidspunkt. Selv om vi fant noen signifikante sammenhenger vil vi
framheve at sammenhengene var svake og at det kun bør ses på som en tendens i retning av
hypotesene våre. Derfor bør også disse sammenhengene tolkes med forsiktighet. Følgende vil
vi diskutere våre funn og potensielle faktorer for at våre hypoteser både ble bekreftet og ikke
funnet støtte for.

4.1 Sammenhengen mellom mors perinatale depresjon og
barnets utvikling ved 4 og 24 måneders alder
Nedenfor vil vi kommentere på vår første hypotese ved å trekke fram 4 hovedtendenser fra
resultatene. Den første tendensen var at sammenhengen var svakere når mor var deprimert i
svangerskapet enn ved tidspunktene målt etter fødsel. Den andre tendensen var at
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sammenhengene ble sterkere jo nærmere måletidspunktene for EPDS og ASQ var. En tredje
tendens var at kjønn og gestasjonsuke modererte forholdet på enkelte tidspunkt, men denne
tendensen forsvant ved bruk av strengere signifikanstesting. En fjerde tendens var at deltesten
finmotorikk var mer sårbar for mors depresjon. Vi vil nedenfor komme med utdypninger og
mulige forklaringer til disse 4 tendensene.

4.1.1 Svakere sammenhenger prenatalt enn postpartum
Den første tendensen var at sammenhengen var svakere når mor var deprimert i
svangerskapet enn ved tidspunktene målt etter fødsel, dette gjaldt for utviklingen både ved 4
og 24 måneder. Forskjellen på styrken for sammenhengene var derimot kun signifikant
mellom mors depresjon i svangerskap og ved 4 måneder postpartum, når barnets utvikling ble
målt ved 4 måneder. Forskjellene mellom de andre tidspunktene var ikke signifikante, men
viste en trend i samme retning. En annen måte å formulere dette funnet på er at det er en
tendens til mer negativ effekt av mors depresjon etter fødsel enn under svangerskap. Med
dette kan vi si at tidspunktet for mors depresjon hadde en viss betydning for barnets tidlige
utvikling i vårt utvalg. Samtidig fant vi at depresjonsskårene (både gjennomsnitt og
frekvensfordeling gitt kuttepunkt) var høyest prenatalt enn på alle de andre tidspunktene
postpartum. Samlet betyr disse to funnene at det kan være en diskrepans mellom lavest
sammenheng når mor var deprimert i svangerskapet samtidig som depresjonsskårene var
høyest ved denne målingen.
En mulig forklaring til lavest sammenheng i svangerskapet, selv om
depresjonsskårene var høyest på dette tidspunktet, kan være at det vi egentlig måler i
svangerskapet er normale fluktuasjoner i mødres følelsesliv på grunn av den
forandringsprosessen som skjer i overgangen til å skulle bli mor. Når vi beveger oss fra en
fase til en annen kjennetegnes følelseslivet særlig av økt sårbarhet (Brudal, 2000), for
eksempel ved å bli mer nærtagende og oppleve et stadig skiftende humør.
Depresjonssymptomene ble for svangerskapet målt rundt uke 30, og det er nærliggende å
tenke at kvinnen på dette tidspunktet har gått over til mer realistiske og bekymringsfulle
tanker og følelser knyttet til fødselen og det nye livet. Kvinnen begynner å bli tung, bekymrer
seg mer for forestående fødsel og barnets tilstand. Det kan være at det er den realistiske og
naturlige prosessen kvinnen er i som fanges opp av målingsinstrumentet, mer enn ett uttrykk
for en generell depressiv tilstand. Følgelig vil det kunne tenkes at en abnormal fungering i
HPA-aksen som vist ved depresjon (Gelman et al., 2015), som antas å kunne påvirke barnets
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utvikling (Field et al., 2011; Weinstock, 2005), ikke har vært tilstede og kan være en mulig
forklaring til at vi finner svake sammenhenger i svangerskapet, både for utviklingen ved 4 og
24 måneder.
Selv om vi avgrenset mot angst, kunne det vært interessant å inkludert gode mål på
angst, for eksempel ved (STAI) Stait- Trait Anxiety Inventory. Dette ville gitt oss bedre
innsikt i hva som er situasjonsspesifikk, midlertidig uro og nedstemthet, og hva som er mer
personlighetstrekk med generelt høy engstelse. Med denne type mål ville vi på en bedre måte
hatt mulighet til å undersøke om både depresjon og angst i svangerskapet påvirker HPAaksen negativt slik at barnet får en økt risiko for utviklingsvansker.
En annen mulig forklaring på den første tendensen om at sammenhengen var svakere
prenatalt enn postpartum kan være at kvinner med høye depresjonsskårer i graviditet kan ha
fått effektiv hjelp kun av den utdypende samtalen i etterkant av utfylling av EPDS, og at dette
førte til at depresjonssymptomene ble redusert allerede fra sent i svangerskapet.
Helsesøstrene hadde en samtale med samtlige mødre i etterkant av utfylling av EPDSskjemaene, i tillegg til at de mødre som skåret 10 eller mer på EPDS fikk tilbud om
støttesamtaler og i alvorligere tilfeller ble de henvist videre til spesialisthelsetjenesten.
Støttesamtalene baserer seg på Carl Rogers sin klientsentrerte terapi, der det fokuseres på
menneskets positive evne til vekst og selvutvikling. Holdningene som formidles er empatisk
innlevelse og håp, og at det er relasjonen som først og fremst skaper endring. Hovedfokus er
empatisk lytting, reflektere tilbake og tydeliggjøre for brukerne deres egen opplevelse
(Rogers, 1952; 1980). Forskning viser at kvinner uten tidligere psykisk sykdom kan profittere
på å motta et begrenset antall støttesamtaler fra trenet helsepersonell (Glavin, Smith, Sørum,
& Ellefsen, 2010; Morrell et al., 2009). Haga et al. (2012) fant blant annet at opplevd
tilgjengelig støtte predikerte nedgangen i postpartum depresjon.
Glavin et al. (2009) fant en signifikant forskjell i prevalens av postpartum depresjon i
2 ulike kommuner, hvor kun 1 av kommunene gav støttesamtaler. I kommunene som tilbydde
støttesamtaler fikk deprimerte mødre i tillegg også ekstra støttesamtaler. I kommunen uten
støttesamtaler skåret 14,4 % av kvinnene 10 eller mer på EPDS, mens i kommunen med
støttesamtaler var prevalensen 9 %. Forfatterne forslår at det ulike tilbudet på helsestasjonene
kan være med å forklare denne forskjellen i prevalenstallene (Glavin et al., 2009). I vårt
utvalg kan det tenkes at støttesamtalene kan ha vært nok til at eventuelle depressive
symptomer har blitt redusert slik at den depressive tilstanden som ble fanget opp i
kartleggingsskjemaet forsvant i etterkant. Samtidig er det verdt å merke seg at resultatene
våre viser moderate til sterke sammenhenger mellom depresjonsskårene i graviditet til etter
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fødsel, noe som kan tyde på noe stabile depresjonssymptomer. På den andre siden viser
resultatene at depresjonsskårene (både gjennomsnitt og prevalens) synker fra svangerskap til
etter fødsel. Synkende depresjonsskårer reflekteres i feltet (Eberhard-Gran et al., 2004; Evans
et al., 2001; Johanson, Chapman, Murray, Johnson, & Cox, 2000; Josefsson, Berg, Nordin, &
Sydsjö, 2001). Blant annet viser Haga et al. (2012) en signifikant nedgang i EPDS-skårer fra
6 uker til 3-og 6 måneder postpartum, men ingen signifikant forskjell i EPDS-skårer fra 3 til
6 måneder postpartum. Kombinasjonen av synkende depresjonsskårer over tid og moderate
til sterke korrelasjoner, kan muligens forklares ved at mødre som ligger høyt i svangerskap
kan ha reduserte depresjonsskårer postpartum, men fortsatt ligge høyt relativt sett i forhold til
gjennomsnittet.

4.1.2 Sterkere sammenheng jo nærmere måletidspunktene var i tid
Den andre tendensen i våre resultater var at sammenhengen ble sterkere mellom mors
depresjonssymptomer og barnets utvikling når målingene var gjort tettere i tid. Vi vil nå
diskutere hvordan resultatene kan henge sammen med at depresjonen er kortvarig og slik har
kortvarig effekt på barnet, og muligheten for at målebias er tilstede når mor har en depressiv
tilstand.
De moderate korrelasjonene mellom måletidspunktene på depresjon kan tyde på at
depresjonen er av en mer kortvarig karakter. Da kan det være naturlig å tenke at effektene på
barnet også er mer kortvarig. Om mor klarer å være sensitiv til barnet sitt igjen kan det
fungere beskyttende (NICHD ECCRN, 1999, ref. i Campbell et al., 2004) og slik reparere
eksponeringen av de depressive symptomene, som gjør at vi ikke ser langvarige effekter av
mors depressive tilstand. Det kan også tenkes at sammenhengen blir sterkere fordi barnet i sin
helt tidlige utvikling er mer avhengig av mor sin stimulering, omsorg og utviklingsstøtte
(Beardslee et al., 1983, ref. i Legacy, 1983) slik at når måletidspunktene overlapper ser vi
tydeligere effekten av mors depresjon. Effekten kan også gå dithen at barnet selv opplever
mors depressive symptomer som at hun er utilgjengelig, lite responsiv, inkonsistent og
avvisende, selv om mor ikke oppfyller diagnostiske kriterier for depresjon (Cummings, Davis
& Campbell, 2000, ref. i Campbell et al., 2004; Carlson & Sroufe, 1995). Det er mulig at
dette reflekteres i vårt funn om at sammenhengen ble sterkere jo nærmere måletidspunktene
for depresjon og utvikling var i tid.
Mulighetene for målebias er tilstede når mor har en depressiv tilstand. Det kan være at
mor vurderer barnet sitt mer negativt på bakgrunn av sin depressive tilstand. I modellen til
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Goodman og Gotlib (1999) omhandler mekanisme 3 ulike psykologiske forhold hos en
deprimert mor som kan påvirke hennes sensitivitet for barnets ulike behov. En mor som er
deprimert kan ha en tendens til å overrapportere barns atferdsvansker (Boyle & Pickles,
1997; Fergusson, Lynskey, & Horwood, 1993) og dermed tolke barnet sitt skjevt. Det er
funnet at deprimerte mødre har mer negativ persepsjon og kognisjon (Goodman & Gotlib,
1999), er mindre sensitive ovenfor barnet sitt (Tronick & Gianino, 1986) og slik oppfatter
barnet som mindre kompetent og mestrende enn det faktisk er (Cohn et al., 1986; Field,
1995). Når sammenhengen ble sterkere jo nærmere måletidspunktene var i tid, kan det være
på bakgrunn av en skjevvurdering, der hun skårer barnet sitt lavere på ASQ enn det en ikkedeprimert mor ville gjort. Det kan tenkes at det er uheldig at mødrene har fylt ut ASQskjemaene selv i et utvalg hvor det er kjent at mødrene har en forhøyet risiko for depresjon
(Munk-Olsen et al., 2006). Likevel vil vi påstå at risikoen er mindre for at mor skårer barnet
sitt for lavt, da ASQ har konkrete beskrivelser av ferdigheter hos barnet, delvis også med
tegninger som gjør at det er enklere for foreldre å foreta reliable observasjoner (se Vedlegg G
for kopi av ASQ). Ideelt sett burde man hatt direkte observasjonsmål i tillegg ved bruk av
foreldrerapportering. Her kunne Bayley Scales of Infant Development (Bayley, 1969) vært ett
nyttig måleinstrument som tapper mange av de samme ferdighetene som ASQ, men
grundigere.
Observasjonsstudier av deprimerte mødre i samspill med sine barn har karakterisert
mødrenes foreldrestil som passiv og tilbaketrukket, røff og invaderende, eller en kombinasjon
av disse (Slinning & Eberhard-Gran, 2010). Deprimerte mødre har også vist en større tendens
enn ikke-deprimerte mødre til å overstimulere, være fysisk invaderende (kile, snakke mye og
tett på) og forstyrre barnets utforskning (Cohn et al., 1986; Field, 1992). Det kan da tenkes at
en mor med depressive symptomer kan skåre barnet sitt mer mestrende enn det som faktisk
er, fordi hun kjenner skyldfølelse over sin egen tilstand. Tanken om at barnet kan bli påvirket
av de depressive symptomene kan oppleves så vanskelig å bære at en mor kan
overkompensere for sin tilstand. Dette er kun en tanke, som vi ikke har kunnet undersøke i
våre data.

4.1.3 Betingende og modererende effekter
Her vil vi kommentere på den tredje tendensen innenfor vår første hypotese. Vi fant at kjønn
og gestasjonsuke modererte forholdet ved mors depresjon målt 4 måneder etter fødsel og
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barnets utvikling ved 24 måneders alder. Alle tendensene falt bort ved bruk av strengere
signifikanstesting.
Vi fant en tendens til at både kjønn og gestasjonsuke kunne moderere forholdet
mellom mors depresjon og barnets utvikling, men dette gjaldt kun ved mors depresjon målt
ved 4 måneder etter fødsel og barnets utvikling målt ved 24 måneders alder. Der mor var
deprimert og barnet var gutt fant vi en sterkere negativ sammenheng med barnets utvikling
enn der barnet var jente, og vi fant at gutter skåret signifikant lavere på ASQ enn jenter. Dette
funnet er sammenfallende med tidligere forskning som viser at gutter er mer sårbare for mors
depresjon enn jenter (Azak, 2012; Hay et al., 2001; Murray & Cooper, 1997; Sharp et al.,
1995), også når man ser på mål på barnets utvikling (Hay et al., 2001; Murray & Cooper,
1997). Samtidig viser litteraturen at jenter skårer signifikant høyere på ASQ enn gutter
(Richter & Janson, 2007). Valla et al. (2015) indikerer at forskjellene på ASQ er så
betydelige at det kan fordre at det bør være ulike grenseverdier for gutter og jenter, noe våre
funn kan støtte opp om.
Videre fant vi en tendens til at om barnet var født ikke-optimalt (gestasjonsuke <37
>41), så ble sammenhengen mellom mors depresjon ved 4 måneder postpartum og barnets
utvikling ved 24 måneder negativt forsterket. Dette reflekterer tidligere forskning, der mors
depresjon kan relateres til blant annet for tidlig fødsel (Barnett & Parker, 1986) og prematur
fødsel har vist seg å være relatert til utviklingsforsinkelse på alle de 5 utviklingsområdene på
ASQ (Richter & Janson, 2007). Premature barn er vist å være vanskeligere å lese og lett
aktiverbare, slik at de blir lettere urolige og misfornøyde (Ulvund, 2010) eller utviser
tilbaketrekkingsatferd (Braarud et al., 2013; Roberts et al., 2006). Selv om de fleste
premature barn ikke opplever store vansker, er det viktig å anerkjenne at risiko for vansker
øker jo lavere gestasjonsalder (Allen, 2008). En svakhet ved måten vi inkluderte
gestasjonsuke som moderator på, var at vi brukte et mål som var definert som optimalt (3741) eller ikke-optimalt (<37 og >41). Med dette inkluderte vi barn som per definisjon ikke
kun var premature, dermed vil variabelen potensielt være ”forurenset” av barn som er født
etter uke 41, noe som gjør at det blir vanskeligere å si noe om klare effekter av prematuritet.
Når vi inkluderte mors alder viste det at jo eldre mor var, jo høyere skåre på
utviklingsmål hadde barnet, men kun ved 24 måneders alder. Dette er motstridende i forhold
til hva Alvik (2013) fant, der mors økte alder gav lavere skåre på ASQ. Den negative effekten
på barnet økte selv fra mors alder ved 30 til 31 år, som også var gjennomsnittsalderen i
utvalget (Alvik, 2013). Dette er interessant da gjennomsnittsalderen i vårt utvalg var 30,16 år,
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men vi så motsatt trend. Med tanke på at det er funnet økt frekvens av komplikasjoner hos
spedbarnet der mors alder er 30 (Berkowitz, Skovron, Lapinski, & Berkowitz, 1990), så
samsvarer ikke våre funn med dette. Som moderator ble ikke mors alder signifikant og er
derfor ikke nevnt eksplisitt som ett funn eller diskutert videre.
Alle tendensene til effektene av barnets kjønn, gestasjonsuke og mors alder for mors
depresjon og barnets utvikling, falt bort ved bruk av bootstraptest. Når man signifikanstester
ved bruk av bootstrapping blir resultatene svært pålitelige, men testen er også streng, slik at
sammenhenger ikke lenger blir signifikante. Våre sammenhenger falt bort ved bruk av
bootstrapping, som betyr at vi ikke kan stole helt på at sammenhengen faktisk var der i våre
data. Vi må også forvente at når vi kjører så mange tester på moderatoreffekter som i vårt
design (20), vil man forvente funn ved rene tilfeldigheter. Vi anser dette som mest sannsynlig
for våre data slik at vi velger å ikke diskutere moderatoreffekter ytterligere, da effektene viste
seg ikke signifikant etter bootstraptest.
Ved at vi hadde tilgang til en rekke ulike variabler fra KVIK-datamaterialet,
undersøkte vi i tillegg om det kunne være andre variabler som var relevante for
sammenhengen. Vi undersøkte variabler som alkoholbruk i svangerskap, somatiske faktorer
ved barnet (hodeomkrets og vekt), om mor var førstegangsfødende og tidligere psykisk
lidelse hos mor og far. Disse variablene hadde enten for liten spredning, for liten N eller
hadde ingen sammenheng med barnets utvikling, derfor ble de ikke utforsket eller
kommentert ytterligere.

4.1.4 Spesifikke utviklingsområde
Her vil vi kommentere på den fjerde tendensen vi fant, der deltesten finmotorikk var mer
sårbar for mors depresjon enn de andre deltestene. Vi utførte en bivariat korrelasjonsanalyse
for å undersøke om noen av deltestene i ASQ hadde sterkere sammenheng med mors
depresjon enn andre deltester, for å se om spesifikke utviklingsområder var mer sårbare for
mors depresjon. Vi fant en trend hvor det var negative utslag på alle utviklingsområder
(unntatt ett, se tabell 7) med tilnærmet samme styrke som når vi benyttet totalskåren ved 4 og
24 måneder. Alle deltestene (unntatt 3, se tabell 6) for ASQ 4 måneder hadde en signifikant
korrelasjon med EPDS-måletidspunktene, men for ASQ 24 måneder var det kun finmotorikk
som hadde en signifikant korrelasjon med EPDS ved 6 uker og 6 måneder. I tillegg var
finmotorikk konsistent den deltesten med de høyeste korrelasjonene uansett EPDSmåletidspunkt. Samlet kan det tyde på at i vårt utvalg utpeker deltesten finmotorikk seg som
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mer sårbar i sammenhengen mellom mors depresjon og barnets utvikling. Koutra et al. (2013)
fant en effekt av postpartum depresjon målt 8 uker etter fødsel på finmotorisk utvikling ved
barnets 18 måneders alder. Cornish et al. (2005) fant at særlig motorisk (både grov- og
finmotorikk) utvikling ved 15 måneders alder var sårbar for mors postpartum depresjon. På
bakgrunn av mulige assosiasjoner mellom prenatal depresjon og svekket hjerneutvikling hos
fosteret (Field et al., 2011; Weinstock, 2005), og at finmotorikk innebærer en integrering av
muskler, skjelett og nevrologisk fungering, kan det tenkes at særlig finmotorikk er relatert til
den nevrologiske utviklingen som skjer i fosterlivet. På bakgrunn av dette kan det da tenkes
at det skulle være en sterkere korrelasjon mellom depresjon i svangerskapet og finmotorisk
utvikling ved 4 og 24 måneders alder. Våre funn støtter ikke dette, da finmotorikk var
marginalt signifikant for ASQ 4 måneder og ikke- signifikant for ASQ 24 måneder ved EPDS
svangerskap.

4.2 Varigheten av mors depresjon og barnets utvikling
I det følgende avsnittet vil vi diskutere funn knyttet til vår andre hypotese om betydningen av
varighet av depresjon i perinatalfasen for barnets generelle utvikling ved 4 og 24 måneder. Vi
fant ingen støtte for at det var verre for barnets generelle utvikling at mor var deprimert både
prenatalt og postnatalt, enn kun deprimert enten pre- eller postnatalt. Vi presiserer igjen vår
måte å definere varig depresjon på; forekomst av depresjon både i svangerskap og på
minimum ett tidspunkt etter fødsel. Det kan være flere grunner til at vi ikke fant støtte. Det
kan tenkes at sammenhengen mellom varighet av depresjon og barnets utvikling ble
underestimert på grunn av den grovsorteringen (restriction of range) av EPDS-skårer vi
gjorde. Som nevnt delte vi depresjonsskårene inn i ikke-deprimert (<7) og deprimert (≥ 8), og
benyttet disse dikotome variablene videre i våre analyser. En slik grovinndeling gjør at
variasjonen i skårene er begrenset av kuttepunktet og det kan gjøre det vanskeligere å finne
sammenhenger. Som vist tidligere var sammenhengen vi fant såpass svak i utgangspunktet,
noe som kan gjøre det ekstra vanskelig å finne sammenhenger i et utvalg av skårer som er
grovsortert.
De fleste studier bruker et kuttepunkt på 10 eller mer der forebygging av depresjon er
formålet (Cox et al., 1987). Som nevnt tidligere fant et norsk valideringsstudie at et
kuttepunkt på 10 eller mer gav en sensitivitet på 100% og en spesifisitet på 87% (EberhardGran, 2001). Frekvensfordeling av EPDS- skårene ved bruk av ulike kuttepunkt viste at vi
fanget opp nesten dobbelt så mange kvinner ved å senke kuttepunktet fra 10 til 8. Dette gjaldt
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for alle EPDS- tidspunkt. Analyser basert på et kuttepunkt på 8 kan ha ført til mange falske
positive. Dette kan fortelle oss noe om risikoen ved å benytte seg av kuttepunkter nettopp
fordi man mister nyansene om personens tilstand. Faller man under kuttepunktet er man per
definisjon frisk, og over kuttepunktet er man per definisjon syk. Ved å definere et kuttepunkt
som vi gjorde, tvang vi mødrene inn i en ”frisk” og en ”syk” gruppe, og disse gruppene ville
kanskje sett annerledes ut hvis vi hadde benyttet et annet kuttepunkt. Det kan tenkes at vi
kunne funnet interaksjonseffekter hvis vi hadde benyttet oss av et kuttepunkt på 13, som
tilsvarer en klinisk depresjon. I vårt utvalg var det et såpass lavt antall som skåret over 12 at
det ikke gav mening å gjøre dette. Senere studier kan ha nytte av å studere slike
interaksjonseffekter i et utvalg med høy nok N som skårer over et kuttepunkt på 12. I tillegg
var det såpass lav N i interaksjonsgruppen. Et høyere antall deltakere vil øke
signifikansnivået av svakere sammenhenger (Field, 2013). Det kan tenkes at vi kunne ha
funnet noen sammenhenger hvis vi hadde gjort det i et utvalg med høyere antall respondenter
i interaksjonsgruppen.
En annen grunn til at vi ikke fant støtte for varighetshypotesen kan være premissene
vi la når vi utformet varighetskomponenten vår. Som vist med litteratur i 1 Innledningen, kan
det være den kumulative effekten av en vedvarende depresjon som har noe å si for barnets
utvikling, og ikke en kortvarig depresjonsepisode (Sutter-Dallay et al., 2011). I våre analyser
av varig depresjon la vi som premiss at mødrene måtte ha EPDS- skårer over kuttepunktet i
svangerskapet og på minimum ett av målingstidspunktene 6 uker, 4 eller 6 måneder etter
fødsel. Dette førte til at vi ikke kunne si noe konkret om lengden på varigheten, utenom at det
var minimum fra svangerskap (uke 30) til 6 uker etter fødsel (ca 16 uker) eller maksimalt
opptil 8 måneder (fra svangerskapsuke 30 til 6 måneder postpartum). Det kan tenkes at en
depresjon med varighet på 8 måneder vil være mer alvorlig og ha større konsekvenser for
barnet enn en depresjon med varighet på 16 uker. Dette kunne vi ikke skille mellom med
designet vårt. Det kan også tenkes at mødrene kan ha gått inn og ut av depresjonen i løpet av
den tiden vi definerte som varighet. Dette hadde vi ingen mål på. Vi sjekket også om det var
meningsfullt å undersøke varig depresjon der mor skåret over kuttepunktet på alle
tidspunktene etter fødsel. Da ble N så lav at det ikke gav mening. Senere studier vil kunne dra
nytte av å inkludere prenatal depresjon i varighetskomponenten som oss, men i tillegg lage
spesifikke varighetsmål postpartum.
Vi fremla at en varig depresjon som forekommer både i svangerskap og etter fødsel
kan utgjøre en dobbel risiko for barnet, fordi både biologiske og psykososiale mekanismer
blir tappet. Det er mulig at våre mål på depresjon og utvikling ikke har tappet disse
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mekanismene. Samtidig vil det alltid være beskyttelsesfaktorer i samspill med risiko. Så der
vi antar en biologisk sårbarhet, kan det være den ikke var tilstede, men det kan også være at
den er blitt kompensert for av miljøet etter fødsel, da barn som får oppleve gode samspill med
nære omsorgsgivere kan hjelpes til gode utviklingsstier (Hansen & Jacobsen, 2008). På en
annen side vil mangel på godt samspill kunne føre til utviklingsvansker hos sårbare barn
(Hansen & Jacobsen, 2008) og i vår hypotese antok vi at om mor også var deprimert etter
fødsel, så ville det gi verre utfall for barnet. Mor og barn inngår i et komplekst samspill, der
de begge bidrar og slik sett også inngår i kontinuerlige transaksjoner med hverandre, noe som
er utfordrende å måle. For å undersøke sammenhengen mellom mors perinatale depresjon og
barnets generelle utvikling kunne det vært fordelaktig med mer spesifikke mål på de
biologiske og psykososiale mekanismene som vi fremhevet som sentrale. Det kunne vært
nyttig med konkrete mål på HPA- aksens fungering, for eksempel måling av kortisolnivåer
hos mor og barn, som indikator på depresjon og/ eller angst. For psykososiale mekanismer
kunne det vært fordelaktig å undersøke konkrete mål på samspillundersøkelser mellom mor
og barn, som prosedyrer for ”fremmed situasjon” for tilknytning og ”double-video” for
sosial kongruens.

4.3 Andre faktorer som kan forklare funnene våre
Nedenfor vil vi diskutere metodiske utfordringer ved bruk av EPDS og ASQ, samt andre
forhold ved KVIK- designet og utvalget som kan ha virket inn på våre resultater. Det vil bli
trukket inn styrker og svakheter underveis der det er relevant.

4.3.1 EPDS som måleinstrument
Som mål på perinatal depresjon benyttet vi EPDS som er det mest brukte måleinstrumentet
for å identifisere kvinner i risiko for depresjon i denne perioden av kvinnens liv (Cox &
Holden, 2003; Cox et al., 1987; Murray & Cox, 1990). EPDS har vist seg å ha gode
psykometriske egenskaper (Cox et al., 1987; Hanssen-Bauer & Welander-Vatn, 2012) og vi
fant tilfredsstillende reliabilitet på EPDS for vårt utvalg. Samtidig vil vi trekke fram at EPDS
kun er et screeninginstrument og dermed ikke benyttes som et diagnostisk verktøy (Cox &
Holden, 2003). EPDS benytter seg av et tidsvindu av symptomer de siste 7 dager og kan
tenkes å gi begrenset verdi når man undersøke en varig depresjon sin effekt på barnet. Det
kan likevel tenkes at det er en styrke at vi har kompensert for det begrensede tidsaspektet ved
å ta inn varighet av depresjon, som diskutert over. Videre kunne vi fått et bedre mål på
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mors perinatale depresjon ved å benytte et klinisk, diagnostisk intervju for å finne de mer
alvorlige tilfellene.

4.3.2 ASQ som måleinstrument
ASQ ble benyttet som mål på barnets generelle utvikling. ASQ har vist seg å ha gode
psykometriske egenskaper (Brandlistuen et al., 2011; Janson & Smith, 2003; Squires et al.,
1999) og vi fant tilfredsstillende reliabilitet for vårt utvalg. Selv om ASQ har vist høy
reliabilitet i flere studier kan det være at man ville fått et bedre mål på barnets utvikling ved
bruk av en utviklingsundersøkelse utført av en fagperson. Ved bruk av verktøy som baserer
seg på selvrapport kan det være hensiktsmessig å inkludere observasjonsmål fra trenet øye. I
USA er validiteten til ASQ undersøkt ytterligere ved å sammenligne foreldres klassifiseringer
med profesjonelles klassifiseringer med ulike tester, som blant annet Bayley Scales of Infant
Development (Bayley, 1969) og Stanford-Binet Intelligent Scale (Thorndike, Hagen, &
Sattler, 1986), og dette har vist stor enighet rundt klassifiseringen (Squires et al., 1999). Det
betyr at både foreldre og trenet personell klassifiserer barn stort sett likt. Med tanke på
foreldres unike posisjon til å observere barna sine, følge dem over tid og i mange ulike
settinger, er det ikke underlig og kan støtte bruk av foreldrerapport. Samtidig bli de involvert
som aktive partnere i vurdering av barnet, noe som skaper stor, fordelaktig fleksibilitet i
informasjonsinnsamlingen (Squires et al., 1999).
Vi valgte å bruke totalskåren for våre hovedanalyser , som også kunne støttes på
bakgrunn av beskrivende statistikk for vårt utvalg (se 3.1.2). Totalskåre gav mer varians og
bedre fordeling av skårer enn deltestene. Som metode er ASQ mest brukt og sett på, ved å
anvende deltestene på de 5 ulike utviklingsområdene. Det er belegg for bruk av en totalskåre,
men denne kan muligens være for generell, eller grovmasket, til å kunne gi oss informasjon
om barnets utvikling. Totalskåre kan reflektere at det generelt sett er grunnleggende
ferdigheter som modnes først, mens mer kompleks utvikling modnes senere (Gogtay et al.,
2004) og slik sett være godt egnet for mål på utvikling ved 4 måneders alder. På en annen
side kan totalskåre være en svakhet i vår studie, kanskje spesielt ved undersøkelse av
sammenhenger mellom mors depresjon og barnets utvikling ved 24 måneder, da utviklingen
er mer kompleks her enn ved 4 måneder.
ASQ som utviklingsmål gir også mulighet til å følge barnets dynamiske utvikling. Når
man kartlegger barnets utvikling ved gitte tidspunkt, vil det være store innholdsmessige
ulikheter med å bli testet på de ulike områdene kognisjon, kommunikasjon, personlig/sosialt,
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fin-og grovmotorikk på 4 og 24 måneders alder. Barnets utvikling er dynamisk, individuell
og avhengig av ulike forhold, slik at utviklingen er utfordrende å monitorere og kartlegge.
Selv om de fleste barns utvikling trer fram på et forutsigbart vis, så er det store variasjoner
(Squires et al., 1999). Om ett barn ligger etter i forhold til forventet utvikling på ett gitt
tidspunkt, kan man ikke anta at barnet vil forbli bakpå utviklingsmessig (Squires et al., 1999).
Selv med utviklingsmessige milepæler og forsøk på å systematisere og kartlegge barns
utvikling, vil enkelte barn finne andre og mindre kjente veier, samt møte ulike utfordringer i
veien mot et endelig utviklingsmål, som da ikke blir reflektert i standardiserte
kartleggingsverktøy. ASQ tilbyr kartlegging av barns utvikling på mange tidspunkter og
evner slik å følge et barns utvikling tett, noe som er en fordel. ASQ er som sagt et
screeningverktøy, som innebærer en første, grov undersøkelse som har som formål å fange
opp om barnet trenger en ytterligere undersøkelse (Janson & Smith, 2003). Det betyr også at
dette ikke er et godt nok verktøy for å kunne gjøre en endelig vurdering av et barn eller stille
en diagnose (Janson & Smith, 2003).
Som måleinstrument kan ASQ også ha hatt en intervensjonseffekt for foreldre og
barn. ASQ involverer foreldrene som aktive deltakere og de får hjelp til å ha et tett fokus på
barnets utvikling. ASQ-skjemaet henleder oppmerksomheten på neste utviklingssteg hos
barnet og trolig er dette med å bidra til at foreldre legger til rette og lager et miljø rundt
barnet som støtter deres dynamiske utvikling. Dette er i tråd med Vygotsky (1964) og Bruner
(1974) sitt pionerarbeid for barns utvikling. Vygotskys proksimalsone for utvikling viser til at
det er noe barn klarer selv, noe de kan få til med hjelp og noe de ikke får til. Foreldrenes
fokus på de ulike utviklingsstegene kan tenkes å ligge i proksimalsonen og slik fasilitere
barnets utvikling. Bruner (1974) og hans kjente begrep ”scaffolding”, omhandler mye av det
Vygotskys proksimalbegrep rommer, nemlig en hjelpende, strukturert interaksjon mellom
foreldre og barn med hensikt om å hjelpe barnet å oppnå et spesifikt mål. Dette kan ha bidratt
til høye skårer på ASQ i vårt utvalg.

4.3.3 KVIK- designet
Her vil vi drøfte generelle positive og negative sider ved å ha benyttet oss av KVIK- designet,
som ikke er nevnt eksplisitt andre steder i diskusjonen. For å undersøke sammenhenger
mellom mødres perinatale depresjon og barnets generelle utvikling kan det være betimelig å
stille seg spørsmål om KVIK-designet var godt egnet. KVIK-designet hadde 2 formål; å bidra
med kompetanseheving av helsetsasjonskonsultasjonene og å generere ny kunnskap om
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spedbarns generelle utvikling gjennom de to første leveårene. Designet baserte seg på
foreldreutfylling og screeninginstrumenter.
En fordel med å benytte KVIK var at vi fikk tilgang på depresjonstall i svangerskapet,
noe som gav oss muligheten til å se på varighet av depresjon i hele perinatalfasen. Dette står i
kontrast til flesteparten av studier som er gjort på postpartum depresjon og barnets utvikling.
I tillegg hadde KVIK- designet et longitudinelt design der deltakerne har svart på samme
spørsmålene på flere tidspunkt, noe som førte til at vi kunne si noe om sammenhenger over
tid.
KVIK-designet som intervensjonseffekt
KVIK- designet i seg selv kan ha hatt en intervensjonseffekt på depresjons- og
utviklingsskårene i utvalget vårt. Intervensjonseffekter kan ses i noen eksperimenter hvor
deltakelse i seg selv har en pedagogisk verdi (Rosell et al., 2005). En av grunnene til lave
depresjonsskårer og reduksjon i skårene over tid kan ha vært måten KVIK- prosjektet ble
designet på og at det ble gjennomført i helsestasjonsregi. Flere studier diskuterer om
depresjonsskårer kan ha blitt underestimert på bakgrunn av intervensjonseffekter postpartum
(Evans et al., 2001; Johanson et al., 2000; Josefsson et al., 2001). KVIK-prosjektet kan ha gitt
mødrene en forsterket opplevelse av sosial støtte gjennom tett oppfølging, spørsmål rundt
helse og velvære, samt fokus på situasjonen til mor og barn. Sosial støtte kan defineres som
”informasjon som leder til at en person opplever å bli tatt vare på, elsket, anerkjent og
kjenner seg som medlem av et nettverk av gjensidige forpliktelser” (Cobb, 1976). Det er vist
at opplevelsen av sosial støtte kan gi helsemessige fordeler i møte med stress (Cobb, 1976;
Cohen & Wills, 1985) og at dette igjen er forbundet med lavere forekomst av patologiske
tilstander som blant annet depresjon (Cobb, 1976). Forskning har også vist at helsepersonell
som blir trent i å kunne identifisere og behandle postpartum depresjon kan ha varig effekt
mot depressive symptomer (Morrell et al., 2009). Samlet kan vi tenke oss at fokuset på
mødrenes psykiske helse og velvære, samt tilbud om støttesamtaler ved behov, bidro til
normalisering og ikke bagatellisering av kvinnens situasjon. For mange ville dette kunne
være tilstrekkelig støtte, og i seg selv bidra til en reduksjon av depressive symptomer over
tid.
Det kan også tenkes at KVIK- designet har hatt en innvirkning på utviklingsskårene til
barna. Som forventet hadde ASQ 4 og 24 måneder høye gjennomsnittsskårer, som forklares
ved at mange oppnådde toppskårer, og at utvalget dermed hadde stor takeffekt.
Gjennomsnittsskårene på totalskalaene og delskalaene lå også noe høyere enn verdier funnet i
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det norske normeringsutvalget i studiet til Janson og Smith (2003). Det kan tenkes at
samtalen mellom foreldrene og helsesøstrene om det ferdigutfylte ASQ-skjemaet kan
ytterligere ha bidratt til at foreldrene fikk økt fokus og oppmerksomhet mot de ulike
områdene i utviklingen. ASQ gir muligheten til å se hvor barnet havner i forhold til en
grenseverdi på hvor barnet bør ligge på de ulike områdene. Helsesøstrene kunne dermed
umiddelbart snakke med foreldrene om deres barn og hvor det lå i forhold til grenseverdiene
på de ulike områdene. Retningslinjer for ASQ sier at barn som oppnår sumskårer under
grenseverdi skal undersøkes nærmere, med skårer rundt grenseverdi bør barnet følges tettere.
Skårer høyere enn grenseverdier på delskalaene er en antakelse om at barnet på dette
tidspunktet trolig i rute på området (Janson & Smith, 2003). Vi har verken hatt muligheten til
å undersøke effekten av sosial støtte på depresjonssymptomer eller effekten av
konsultasjonen med helsesøster om barnets utvikling, men eventuelle nye studier kan ha nytte
av å studere slike effekter.
Utvalget
I dette avsnittet skal vi se på hvordan utvalget vårt kan ha hatt en innvirkning på våre
resultater. Vi benyttet oss av et kommunebasert utvalg med et relativt stort antall deltakere
(N= 414). Dette er i seg selv en styrke, men kan by på ulemper, da utvalget ikke
nødvendigvis er representativt for resten av de aktuelle mødrene i studiekommunene. KVIKstudien hadde ingen eksklusjonskriterier, men familiene som takket nei til deltakelse skilte
seg signifikant fra de som takket ja ved å ha lavere utdanningsnivå og færre som snakket
skandinavisk (Valla et al., 2015). Dette kan ha ført til at vi har basert analysene våre på et
selektert utvalg som er mer resurssterke enn de som ikke deltok i studien. Et resurssterkt
utvalg kan også belyses av våre demografiske variabler, som viste at kvinnene i hovedsak
levde med en partner (96,3%), hadde høyere utdanning (64,3%), hadde en gjennomsnittsalder
(30,16 år) som samsvarte godt med gjennomsnittlig alder for førstegangsfødende i Norge
(28,7 år) og i Oslo (30,8 år) (Folkehelseinstituttet, 2014), som kan tyde på at man kan
identifisere seg med jevnaldrene og fasen man er i. Det at de fleste hadde en partner kan ha
fungert som en positiv buffer om mor har hatt depressive symptomer. Norske fedre/partnere
er tettere på barnet grunnet gode permisjonsordninger og endringer i farsrollen. Videre fikk
kvinnene regelmessig helsestasjonsoppfølging og ekstra oppfølging i forbindelse med KVIK.
Om vi ser de overnevnte forholdene i lys av Bronfenbrenners modell (Bronfenbrenner &
Morris, 1998), inngår både mor og barn i både nære forhold og tar del i en større
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sammenheng der sosiale, økonomiske og kuturelle faktorer spiller inn. Det kan se ut til at vårt
utvalg i hovedsak inngår i sammenhenger som betyr gode forhold for mor og barn på
samtlige nivåer, som kan ha påvirket våre analyser.

4.4 Implikasjoner
Våre resultater viser at det finnes enkelte negative sammenhenger mellom mors perinatale
depresjon og barnets generelle utvikling ved 4- og 24 måneder alder. Sammenhengene vi fant
var derimot svake og forklarte minimalt av utfallet hos barnet. Vi undersøkte om varig
depresjon, det vil si både depresjon i svangerskapet og etter fødsel, gav større utslag for
barnets generelle utvikling enn kun depresjon på ett tidspunkt, noe som ikke ble funnet.
Nyere studier kan dra nytte av å undersøke varighet av mors depresjon, med mål på mors
depresjon prenatalt som i vårt studie, men med mer konkrete mål på når depresjon forekom
postpartum.
Vi definerte en varig depresjon slik at den representerte en potensiell dobbeltrisiko for
barnet, da det kan tenkes at prenatal depresjon representerer en biologisk risiko og
postpartum depresjon representerer en psykososial risiko. Ved en senere utforsking av en
dobbeltrisiko kan det vært fordelaktig med mer spesifikke mål på de biologiske og
psykososiale mekanismene som vi fremhevet som sentrale i sammenhengen mellom mors
perinatale depresjon og barnets generelle utvikling. Det kan vært nyttig med konkrete mål på
HPA- aksens fungering, for eksempel ved måling av kortisolnivåer hos mor og barn, som
indikator på depresjon. Konkrete mål på psykososiale mekanismer kunne vært
samspillundersøkelser mellom mor og barn.
Vårt funn om at gutter skårer signifikant lavere på ASQ enn jenter er i tråd med
tidligere forskning. Dette kan støtte Valla et al. (2015) sitt forslag om at det kan være
hensiktsmessig å benytte seg av ulike grenseverdier på deltestene basert på kjønn.
KVIK-prosjektet sitt formål var blant annet å bidra med kompetanseheving av
helsetsasjonskonsultasjonene. Vår diskusjon rundt KVIK- designet sine prosedyrer og
metoder kan være med å belyse mulige intervensjonseffekter på forekomst av mors depresjon
og nivå av barnets utvikling. Det kan altså se ut til at aspekter ved KVIK- designet har hatt en
påvirkning i seg selv. Dette kan være nyttig informasjon for argumentering av innføring av
strukturerte metoder for å snakke om mors psykiske helse i den perinatale perioden og
barnets tidlige utvikling. Samtidig kan vi i forskningsøyemed være tjent med å innhente data
på en måte som kan redusere intervensjonseffekten for muligens å kunne se klarere
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sammenhenger. Det kunne hatt en verdi å replisere vår studie og utføre det som en
randomisert kontrollstudie (RCT), der man tester intervensjonseffekter som muligens
forekom i KVIK- prosjektet. Dette kunne vært interessant med tanke på forebygging av
mental og fysisk uhelse i befolkningen. Funnene våre kan likevel være et bidrag til
forståelsen om hvor viktig mors helse gjennom perinatalperioden er for barnet.

4.5 Konklusjon
Vi fant enkelte negative sammenhenger mellom mors perinatale depresjon og barnets
generelle utvikling ved 4- og 24 måneders alder. Sammenhengen var svakere når mor var
deprimert i svangerskap enn etter fødsel. Vi fant ingen støtte for at en varig periode med
depressive symptomer, altså depresjon både i svangerskap og etter fødsel, var verre for
barnets utvikling enn kun depresjon på ett tidspunkt. At mors depresjon hadde en
sammenheng med barnets utvikling må tolkes med forsiktighet, da sammenhengene var
svake og hadde liten forklaringsverdi. KVIK- designets prosedyrer kan ha hatt
intervensjonseffekter som kan ha påvirket utvalget vi studerte og dermed studiens resultater.
For videre forskning kunne det vært fordelaktig med mer spesifikke mål på de biologiske og
psykososiale mekanismene som tenkes å være sentrale i sammenhengen mellom mors
perinatale depresjon og barnets generelle utvikling. Det er viktig å frembringe kunnskap om
forhold som kan virke inn på mor og barnets fysiske og psykiske helse, og denne studien kan
være et bidrag i den retningen.

50

Litteraturliste
Ainsworth, MDS, Blehar, MC, Waters, E, & Wall, S. (1978). Patterns of attachment : a
psychological study of the strange situation. Hillsdale, N.J: Lawrence Erlbaum.
Allen, Marilee C. (2008). Neurodevelopmental outcomes of preterm infants. Current opinion
in neurology, 21(2), 123-128. doi: 10.1097/WCO.0b013e3282f88bb4
Alvik, Astrid. (2013). Variables predicting low infant developmental scores: Maternal age
above 30 years is a main predictor. Scandinavian journal of public health,
1403494813510225. doi: 10.1177/1403494813510225
Alvik, Astrid, & Grøholt, Berit. (2011). Examination of the cut-off scores determined by the
Ages and Stages Questionnaire in a population-based sample of 6 month-old
Norwegian infants. BMC pediatrics, 11(1), 117. doi: 10.1186/1471-2431-11-117
Association, American Psychiatric. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental
disorders (DSM-5®) (5 utg.). Arlington, VA: American Psychiatric Association.
Azak, Schale. (2012). Maternal depression and sex differences shape the infants’ trajectories
of cognitive development. Infant Behavior and Development, 35(4), 803-814. doi:
10.1016/j.infbeh.2012.07.017
Azak, Schale, & Raeder, Sabine. (2013). Trajectories of parenting behavior and maternal
depression. Infant Behavior and Development, 36(3), 391-402. doi:
10.1016/j.infbeh.2013.03.004
Barnett, Bryanne, & Parker, Gordon. (1986). Possible determinants, correlates and
consequences of high levels of anxiety in primiparous mothers. Psychological
Medicine, 16(01), 177-185. doi: doi:10.1017/S0033291700002610
Bayley, N. (1969). Scales of infant development. New York: Psychological Corp.
Beck, Cheryl Tatano. (1996). A meta-analysis of the relationship between postpartum
depression and infant temperament. Nursing research, 45(4), 225-230.
Beck, Cheryl Tatano. (2001). Predictors of postpartum depression: an update. Nursing
research, 50(5), 275-285.
Bennett, Heather A, Einarson, Adrienne, Taddio, Anna, Koren, Gideon, & Einarson, Thomas
R. (2004). Prevalence of depression during pregnancy: systematic review. Obstetrics
& Gynecology, 103(4), 698-709. doi: 10.1097/01.AOG.0000116689.75396.5f

51

Berkowitz, Gertrud S, Skovron, Mary Louise, Lapinski, Robert H, & Berkowitz, Richard L.
(1990). Delayed childbearing and the outcome of pregnancy. New England Journal of
Medicine, 322(10), 659-664. doi: 10.1056/NEJM199003083221004
Berle, J Ø, Aarre, TF, Mykletun, A, Dahl, AA, & Holsten, F. (2003). Screening for postnatal
depression: validation of the Norwegian version of the Edinburgh Postnatal
Depression Scale, and assessment of risk factors for postnatal depression. Journal of
Affective Disorders, 76(1), 151-156. doi: 10.1016/S0165-0327(02)00082-4
Bornstein, Marc H, & Suess, Patricia E. (2000). Physiological Self‐Regulation and
Information Processing in Infancy: Cardiac Vagal Tone and Habituation. Child
Development, 71(2), 273-287. doi: 10.1111/1467-8624.00143
Bowlby, John. (1969). Attachment and loss : vol. 1 : Attachment. London Hogarth Press.
Boyle, Michael H., & Pickles, Andrew R. (1997). Influence of Maternal Depressive
Symptoms on Ratings of Childhood Behavior. Journal of Abnormal Child
Psychology, 25(5), 399-412. doi: 10.1023/a:1025737124888
Brandlistuen, Ragnhild Eek, Stene-Larsen, Kim, Holmstrøm, Henrik, Landolt, Markus A,
Eskedal, Leif T, & Vollrath, Margarete E. (2011). Occurrence and predictors of
developmental impairments in 3-year-old children with congenital heart defects.
Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 32(7), 526-532. doi:
10.1097/DBP.0b013e318222eb5a
Brodén, Margareta Berg. (2004). Graviditetens möjligheter: en tid då relationer skapas och
utvecklas. Stockholm: Natur och Kultur.
Bronfenbrenner, Urie, & Morris, Pamela A. (1998). The ecology of developmental processes.
I Richard M ; Damon Lerner, William (Red.), Handbook of child psychology : Vol. 1 :
Theoretical models of human development (s. 993-1028). New York: Wiley.
Bronson, Martha. (2000). Self-regulation in early childhood: Nature and nurture. doi:
10.5860/CHOICE.38-0608
Brooks, Janette, Nathan, Elizabeth, Speelman, Craig, Swalm, Delphin, Jacques, Angela, &
Doherty, Dorota. (2009). Tailoring screening protocols for perinatal depression:
prevalence of high risk across obstetric services in Western Australia. Archives of
women's mental health, 12(2), 105-112. doi: 10.1007/s00737-009-0048-7
Brudal, Lisbeth Fanny. (2000). Psykiske reaksjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid.
Bergen: FagbokforlagetVigmostad & Bjørke AS.
Bruer, John T. (1999). The myth of the first three years: A new understanding of early brain
52

development and lifelong learning: Simon and Schuster.
Bruner, Jerome S. (1974). Beyond the information given: Studies in the psychology of
knowing. London: George Allen & Unwin.
Braarud, Hanne C., Slinning, Kari, Moe, Vibeke, Smith, Lars, Vannebo, Unni Tranaas,
Guedeney, Antoine, & Heimann, Mikael. (2013). Relation between social withdrawal
symptoms in full- term infants and depressive symptoms in mothers: a longitudinal
study. Infant Mental Health Journal, 34(6), 532-541. doi: 10.1002/imhj.21414
Bråten, Stein. (2006). Intersubjective communication and emotion in early ontogeny.
Cambridge: Cambridge University Press.
Campbell, Susan B, Brownell, Celia A, Hungerford, Anne, Spieker, Susan J, Mohan, Roli, &
Blessing, Jennifer S. (2004). The course of maternal depressive symptoms and
maternal sensitivity as predictors of attachment security at 36 months. Development
and psychopathology, 16(02), 231-252. doi: 10.1017/S0954579404044499
Carlson, Elizabeth A, & Sroufe, L Alan. (1995). Contribution of attachment theory to
developmental psychopathology.
Cobb, Sidney. (1976). Social Support as a Moderator of Life Stress. Psychosomatic
Medicine, 38(5), 300-314.
http://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/Fulltext/1976/09000/Social_
Support_as_a_Moderator_of_Life_Stress_.3.aspx
Cohen, Sheldon, & Wills, Thomas A. (1985). Stress, social support, and the buffering
hypothesis. Psychological bulletin, 98(2), 310. doi:
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.98.2.310
Cohn, Jeffrey F, Matias, Reinaldo, Tronick, Edward Z, Connell, David, & Lyons‐Ruth,
Karlen. (1986). Face‐to‐face interactions of depressed mothers and their infants.
New Directions for Child and Adolescent Development, 1986(34), 31-45. doi:
10.1002/cd.23219863405
Cornish, AM, McMahon, CA, Ungerer, JA, Barnett, B, Kowalenko, N, & Tennant, C. (2005).
Postnatal depression and infant cognitive and motor development in the second
postnatal year: The impact of depression chronicity and infant gender. Infant
Behavior and Development, 28(4), 407-417. doi: 10.1016/j.infbeh.2005.03.004
Cox, John, & Holden, Jeni. (2003). Perinatal mental health: A guide to the Edinburgh
Postnatal Depression Scale (EPDS). London, England: Royal College of Psychiatrists

53

Cox, John L, Holden, Jeni M, & Sagovsky, Ruth. (1987). Detection of postnatal depression.
Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. The British
journal of psychiatry, 150(6), 782-786. doi: 10.1192/bjp.150.6.782
Davis, Elysia Poggi, Glynn, Laura M, Waffarn, Feizal, & Sandman, Curt A. (2011). Prenatal
maternal stress programs infant stress regulation. Journal of Child Psychology and
Psychiatry, 52(2), 119-129. doi: 10.1111/j.1469-7610.2010.02314.x
Dawson, Geraldine, Ashman, Sharon B., Panagiotides, Heracles, Hessl, David, Self, Joanna,
Yamada, Emily, & Embry, Lara. (2003). Preschool Outcomes of Children of
Depressed Mothers: Role of Maternal Behavior, Contextual Risk, and Children's
Brain Activity. Child Development, 74(4), 1158-1175. doi: 10.1111/1467-8624.00599
Dawson, Geraldine, Panagiotides, Heracles, Klinger, Laura Grofer, & Hill, Deborah. (1992).
The role of frontal lobe functioning in the development of infant self-regulatory
behavior. Brain and Cognition, 20(1), 152-175. doi: 10.1016/0278-2626(92)90066-U
de Bruijn, Anouk TCE, van Bakel, Hedwig JA, & van Baar, Anneloes L. (2009). Sex
differences in the relation between prenatal maternal emotional complaints and child
outcome. Early human development, 85(5), 319-324. doi:
10.1016/j.earlhumdev.2008.12.009
Deave, T, Heron, J, Evans, J, & Emond, A. (2008). The impact of maternal depression in
pregnancy on early child development. BJOG: An International Journal of Obstetrics
& Gynaecology, 115(8), 1043-1051. doi: 10.1111/j.1471-0528.2008.01752.x
Dennis, Cindy‐Lee, & Allen, Kim. (2008). Interventions (other than pharmacological,
psychosocial or psychological) for treating antenatal depression. Cochrane Database
Syst Rev, 4(4). doi: 10.1002/14651858.CD006795.pub3
Diego, Miguel A, Field, Tiffany, & Hernandez-Reif, Maria. (2005). Prepartum, postpartum
and chronic depression effects on neonatal behavior. Infant Behavior and
Development, 28(2), 155-164. doi: 10.1016/j.infbeh.2005.02.002
Dørheim, Signe K, Bjorvatn, Bjørn, & Eberhard-Gran, Malin. (2012). Insomnia and
depressive symptoms in late pregnancy: a population-based study. Behavioral sleep
medicine, 10(3), 152-166. doi: 10.1080/15402002.2012.660588
Dørheim, Signe Karen, Bondevik, Gunnar Tschudi, Eberhard-Gran, Malin, & Bjorvatn,
Bjørn. (2009). Sleep and depression in postpartum women: a population-based study.
Sleep, 32(7), 847.
http://humanagt.org/getsh/articulos_disponibles_files/2009_sleep_and_depress
54

ion.pdf
Eberhard-Gran, Anne Eskild, Kristian Tambs, Berit Schei, Stein Opjordsmoen, Malin.
(2001). The Edinburgh postnatal depression scale: validation in a Norwegian
community sample. Nordic Journal of Psychiatry, 55(2), 113-117. doi:
10.1080/08039480117684
Eberhard-Gran, M, Slinning, K, & Rognerud, M. (2014). Screening for postnatal depression-a summary of current knowledge. Tidsskrift for den Norske laegeforening: tidsskrift
for praktisk medicin, ny raekke, 134(3), 297-301. doi: 10.4045/tidsskr.13.0068
Eberhard-Gran, M., Tambs, K., Opjordsmoen, S., Skrondal, A., & Eskild, A. (2004).
Depression during pregnancy and after delivery: a repeated measurement study.
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 25(1), 15-21. doi:
10.1080/01674820410001737405
Eberhard-Gran, Malin. (2009). Depresjon før og etter fødselen. Tidsskrift for den Norske
Legeforening, 129, 1133. doi: 10.4045/tidsskr.09.0515
Eberhard-Gran, MALIN, & Slinning, K. (2007). Nedstemthet og depresjon i forbindelse med
fødsel. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Eberhard‐Gran, M, Eskild, A, Tambs, K, Samuelsen, SO, & Opjordsmoen, S. (2002).
Depression in postpartum and non‐postpartum women: prevalence and risk factors.
Acta Psychiatrica Scandinavica, 106(6), 426-433. doi: 10.1034/j.16000447.2002.02408.x
Efron, Bradley. (1979). Computers and the theory of statistics: thinking the unthinkable.
SIAM review. Lastet ned fra http://www.jstor.org/stable/2030104
Egeland, Byron, & Farber, Ellen A. (1984). Infant-mother attachment: Factors related to its
development and changes over time. Child development, 753-771. doi:
10.2307/1130127
Ehlert, Ulrike, Gaab, Jens, & Heinrichs, Markus. (2001). Psychoneuroendocrinological
contributions to the etiology of depression, posttraumatic stress disorder, and stressrelated bodily disorders: the role of the hypothalamus–pituitary–adrenal axis.
Biological psychology, 57(1), 141-152. doi: 10.1016/S0301-0511(01)00092-8
Evans, J., Heron, J., Francomb, H., Oke, S., Golding, O., & Golding, J. (2001). Cohort study
of depressed mood during pregnancy and after childbirth. BMJ. British medical
journal, 323(7307), 257-260. doi: 10.1136/bmj.323.7307.257

55

Fergusson, David M., Lynskey, Michael T., & Horwood, L. John. (1993). The effect of
maternal depression on maternal ratings of child behavior. Journal of Abnormal Child
Psychology, 21(3), 245-269. doi: 10.1007/bf00917534
FHI, Nasjonalt folkehelseinstitutt. (2005). Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i
Norge. Lastet ned fra http://www.fhi.no/dokumenter/cb6edae52e.pdf
Field, Andy. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (Michael Carmichael
Red. 3 utg.). Los Angeles: Sage Publications.
Field, Tiffany. (1992). Infants of depressed mothers. Development and psychopathology,
4(1), 49-66. doi: 10.1017/S0954579400005551
Field, Tiffany. (1995). Infants of depressed mothers. Infant Behavior and Development,
18(1), 1-13. doi: 10.1016/0163-6383(95)90003-9
Field, Tiffany, Diego, Miguel A, Hernandez‐Reif, Maria, Figueiredo, Barbara, Ascencio,
Angela, Schanberg, Saul, & Kuhn, Cynthia. (2008). Prenatal dysthymia versus major
depression effects on maternal cortisol and fetal growth. Depression and anxiety,
25(6), E11-E16. doi: 10.1002/da.20307
Field, Tiffany, Diego, Miguel, & Hernandez-Reif, Maria. (2006). Prenatal depression effects
on the fetus and newborn: a review. Infant Behavior and Development, 29(3), 445455. doi: 10.1016/j.infbeh.2006.03.003
Field, Tiffany, Diego, Miguel, Hernandez-Reif, Maria, Vera, Yanexy, Gil, Karla, Schanberg,
Saul, . . . Gonzalez-Garcia, Adolfo. (2004). Prenatal maternal biochemistry predicts
neonatal biochemistry. International Journal of Neuroscience, 114(8), 933-945. doi:
10.1080/00207450490461305
Field, Tiffany, Hernandez‐Reif, Maria, & Diego, Miguel. (2011). Depressed mothers'
newborns are less responsive to animate and inanimate stimuli. Infant and Child
Development, 20(1), 94-105. doi: 10.1002/icd.687
Field, Tiffany M. (2002). Prenatal effects of maternal depression. I S. H. Goodman I. H.
Gotlib (Red.), Children of depressed parents: Mechanisms of risk and implications
for treatment (s. 59-88). Washington, DC, US: American Psychological Association.
Fisk, Nicholas M, & Glover, Vivette. (1999). Association between maternal anxiety in
pregnancy and increased uterine artery resistance index: cohort based study. Bmj,
318(7177), 153-157. doi: 10.1136/bmj.318.7177.153
Folkehelseinstituttet. (2014, 08.07.2015). 9 av 10 barn fødes etter fullgåtte svangerskap.
Lastet ned fra http://www.fhi.no/artikler/?id=115305
56

Gavin, Norma I, Gaynes, Bradley N, Lohr, Kathleen N, Meltzer-Brody, Samantha,
Gartlehner, Gerald, & Swinson, Tammeka. (2005). Perinatal depression: a systematic
review of prevalence and incidence. Obstetrics & Gynecology, 106(5, Part 1), 10711083. doi: 10.1097/01.AOG.0000183597.31630.db
Gaynes, Bradley N, Gavin, Norma, Meltzer-Brody, Samantha, Lohr, Kathleen N, Swinson,
Tammeka, Gartlehner, Gerald, . . . Miller, William C. (2005). Perinatal depression:
Prevalence, screening accuracy, and screening outcomes: Summary.
http://www.ahrq.gov/clinic/epcsums/peridepsum.htm
Gelman, Phillipe Leff, Flores-Ramos, Mónica, López-Martínez, Margarita, Fuentes, Carlos
Cruz, & Grajeda, Juan Pablo Reyes. (2015). Hypothalamic-pituitary-adrenal axis
function during perinatal depression. Neuroscience bulletin, 1-13. doi:
10.1007/s12264-014-1508-2
Gitau, Rachel, Fisk, Nicholas M, Teixeira, Jeronima MA, Cameron, Alan, & Glover, Vivette.
(2001). Fetal Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Stress Responses to Invasive
Procedures Are Independent of Maternal Responses 1. The Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism, 86(1), 104-109. doi: 10.1210/jc.86.1.104
Glavin, Kari, Smith, Lars, & Sørum, Ragnhild. (2009). Prevalence of postpartum depression
in two municipalities in Norway. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(4),
705-710. doi: 10.1111/j.1471-6712.2008.00667.x
Glavin, Kari, Smith, Lars, Sørum, Ragnhild, & Ellefsen, Bodil. (2010). Supportive
counselling by public health nurses for women with postpartum depression. Journal
of advanced nursing, 66(6), 1317-1327. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05263.x
Gogtay, Nitin, Giedd, Jay N., Lusk, Leslie, Hayashi, Kiralee M., Greenstein, Deanna,
Vaituzis, A. Catherine, . . . Thompson, Paul M. (2004). Dynamic mapping of human
cortical development during childhood through early adulthood. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America, 101(21), 8174-8179.
doi: 10.1073/pnas.0402680101
Goodman, Sherryl H, & Gotlib, Ian H. (1999). Risk for psychopathology in the children of
depressed mothers: a developmental model for understanding mechanisms of
transmission. Psychological review, 106(3), 458. doi:
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-295X.106.3.458
Greenough, William T, Black, James E, & Wallace, Christopher S. (1987). Experience and
brain development. Child development, 539-559. doi: 10.2307/1130197

57

Grigoriadis, Sophie, VonderPorten, Emily H, Mamisashvili, Lana, Tomlinson, George,
Dennis, Cindy-Lee, Koren, Gideon, . . . Radford, Kim. (2013). The impact of
maternal depression during pregnancy on perinatal outcomes: a systematic review and
meta-analysis. The Journal of clinical psychiatry, 74(4), 1,478-341. doi:
10.4088/JCP.12r07968
Haga, Silje M, Ulleberg, Pål, Slinning, Kari, Kraft, Pål, Steen, Thorbjørn B, & Staff,
Annetine. (2012). A longitudinal study of postpartum depressive symptoms:
multilevel growth curve analyses of emotion regulation strategies, breastfeeding selfefficacy, and social support. Archives of women's mental health, 15(3), 175-184. doi:
10.1007/s00737-012-0274-2
Halbreich, Uriel, & Karkun, Sandhya. (2006). Cross-cultural and social diversity of
prevalence of postpartum depression and depressive symptoms. Journal of affective
disorders, 91(2), 97-111. doi: 10.1016/j.jad.2005.12.051
Hansen, Bjørg Røed. (2010). Affektive dialoger. I Vibeke Moe, Kari Slinning & Marit
Bergum Hansen (Red.), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse (1 utg., s. 116136). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Hansen, MB, & Jacobsen, H. (2008). Sped-og småbarn i risiko-en kunnskapsstatus (RKBU,
Trans.). Oslo: Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RKBU. http://www.rbup.no/cms/cmsmm.nsf/lupgraphics/Sped og sm%C3%A5barn i
risiko.pdf/$file/Sped og sm%C3%A5barn i risiko.pdf
Hanssen-Bauer, Ketil, & Welander-Vatn, Audun. (2012). Måleegenskaper ved den norske
versjonen av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). 3.
http://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/EPDS_nyOK.pdf/$fi
le/EPDS_nyOK.pdf
Harris, Brian. (1994). Biological and hormonal aspects of postpartum depressed mood:
Working towards strategies for prophylaxis and treatment. The British Journal of
Psychiatry. doi: 10.1192/bjp.164.3.288
Hay, Dale F, & Kumar, R. (1995). Interpreting the effects of mothers' postnatal depression on
children's intelligence: a critique and re-analysis. Child Psychiatry and Human
Development, 25(3), 165-181. doi: 10.1007/BF02251301
Hay, Dale F, Pawlby, Susan, Sharp, Deborah, Asten, Paul, Mills, Alice, & Kumar, R. (2001).
Intellectual problems shown by 11‐year‐old children whose mothers had postnatal
depression. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42(7), 871-889. doi:
58

10.1017/S0021963001007624
Hedegaard, Morten, Henriksen, Tine Brink, Sabroe, Svend, & Secher, Niels Jørgen. (1993).
Psychological distress in pregnancy and preterm delivery. Bmj, 307(6898), 234-239.
doi: 10.1136/bmj.307.6898.234
Henshaw, C, Foreman, D, & Cox, J. (2004). Postnatal blues: a risk factor for postnatal
depression. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 25(3-4), 267-272.
doi: 10.1080/01674820400024414
Howitt, Dennis, & Cramer, Duncan. (2008). Introduction to SPSS statistics in psychology
(Fourth utg.). Edinburgh, England: Pearson Education Limited.
Huizink, Anja C, Mulder, Edu JH, & Buitelaar, Jan K. (2004). Prenatal stress and risk for
psychopathology: specific effects or induction of general susceptibility?
Psychological bulletin, 130(1), 115. doi: 10.1037/0033-2909.130.1.115
Janson, H, & Smith, L. (2003). Norsk manual supplement til Ages and Stages Questionnaires.
Oslo: Regionssenter for barn ogungdomspsykiatri, Helseregion Øst/Sør.
Johanson, R, Chapman, G, Murray, D, Johnson, I, & Cox, J. (2000). The North Staffordshire
Maternity Hospital prospective study of pregnancy-associated depression. Journal of
Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 21(2), 93-97. doi:
10.3109/01674820009075614
Jones, Sari, Nyberg, Lars, Sandblom, Johan, Neely, Anna Stigsdotter, Ingvar, Martin,
Petersson, Karl Magnus, & Bäckman, Lars. (2006). Cognitive and neural plasticity in
aging: general and task-specific limitations. Neuroscience & Biobehavioral Reviews,
30(6), 864-871. doi: 10.1016/j.neubiorev.2006.06.012
Josefsson, Ann, Berg, Göran, Nordin, Conny, & Sydsjö, Gunilla. (2001). Prevalence of
depressive symptoms in late pregnancy and postpartum. Acta obstetricia et
gynecologica Scandinavica, 80(3), 251-255. doi: 10.1080/j.16000412.2001.080003251.x
Kaplan, Peter S, Bachorowski, Jo‐Anne, & Zarlengo‐Strouse, Patricia. (1999). Child‐
directed speech produced by mothers with symptoms of depression fails to promote
associative learning in 4‐month‐old infants. Child development, 70(3), 560-570.
doi: 10.1111/1467-8624.00041
Kerstjens, Jorien M, Bos, Arend F, ten Vergert, Elisabeth MJ, de Meer, Gea, Butcher,
Phillipa R, & Reijneveld, Sijmen A. (2009). Support for the global feasibility of the

59

Ages and Stages Questionnaire as developmental screener. Early human development,
85(7), 443-447. doi: 10.1111/1467-8624.00041
Kingston, Dawn, Tough, Suzanne, & Whitfield, Heather. (2012). Prenatal and postpartum
maternal psychological distress and infant development: a systematic review. Child
Psychiatry & Human Development, 43(5), 683-714. doi: 10.1007/s10578-012-0291-4
Kinsella, Michael T, & Monk, Catherine. (2009). Impact of maternal stress, depression &
anxiety on fetal neurobehavioral development. Clinical obstetrics and gynecology,
52(3), 425. doi: 10.1097/GRF.0b013e3181b52df1
Koutra, Katerina, Chatzi, Leda, Bagkeris, Manolis, Vassilaki, Maria, Bitsios, Panos, &
Kogevinas, Manolis. (2013). Antenatal and postnatal maternal mental health as
determinants of infant neurodevelopment at 18 months of age in a mother–child
cohort (Rhea Study) in Crete, Greece. Social psychiatry and psychiatric
epidemiology, 48(8), 1335-1345. doi: 10.1007/s00127-012-0636-0
Lee, Dominic TS, & Chung, Tony KH. (2007). Postnatal depression: an update. Best Practice
& Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 21(2), 183-191. doi:
10.1016/j.bpobgyn.2006.10.003
Lee, IA, & Preacher, KJ. (2013). Calculation for the test of the difference between two
dependent correlations with one variable in common [Computer software]. Retrieved
January. Lastet ned fra http://quantpsy.org.
Legacy, DSM. (1983). Children of parents with major affective disorder: A review. Children,
140(7). doi: http://dx.doi.org/10.1176/ajp.140.7.825
Littman, Bruce, & Parmelee, AH. (1978). Medical correlates of infant development.
Pediatrics, 61(3), 470-474. doi: 10.1542/peds.61.3.470
Lovejoy, M Christine, Graczyk, Patricia A, O'Hare, Elizabeth, & Neuman, George. (2000).
Maternal depression and parenting behavior: A meta-analytic review. Clinical
psychology review, 20(5), 561-592. doi: 10.1016/S0272-7358(98)00100-7
Luoma, Ilona, Tamminen, Tuula, Kaukonen, Pälvi, Laippala, Pekka, Puura, Kaija, Salmelin,
Raili, & Almqvist, Fredrik. (2001). Longitudinal study of maternal depressive
symptoms and child well-being. Journal of the American Academy of Child &
Adolescent Psychiatry, 40(12), 1367-1374. doi: 10.1097/00004583-200112000-00006
Main, Mary, Kaplan, Nancy, & Cassidy, Jude. (1985). Security in infancy, childhood, and
adulthood: A move to the level of representation. Monographs of the society for
research in child development, 66-104. doi: 10.2307/3333827
60

Martinussen, Monica, & Valla, Lisbeth. (2013). Måleegenskaper ved den norske versjonen av
Ages and Stages Questionnaire (ASQ).
http://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/asq?open&ql=fulltekst
Mathiesen, KS, Tambs, K, & Dalgard, OS. (1999). The influence of social class, strain and
social support on symptoms of anxiety and depression in mothers of toddlers. Social
psychiatry and psychiatric epidemiology, 34(2), 61-72. doi: 10.1007/s001270050113
Matthey, S, Phillips, J, White, T, Glossop, P, Hopper, U, Panasetis, P, . . . Barnett, B. (2004).
Routine psychosocial assessment of women in the antenatal period: frequency of risk
factors and implications for clinical services. Archives of Women’s Mental Health,
7(4), 223-229. doi: 10.1007/s00737-004-0064-6
McGrath, Jacqueline M, Records, Kathie, & Rice, Michael. (2008). Maternal depression and
infant temperament characteristics. Infant Behavior and Development, 31(1), 71-80.
doi: 10.1016/j.infbeh.2007.07.001
Milgrom, J, Westley, DT, & McCloud, PI. (1995). Do infants of depressed mothers cry more
than other infants? Journal of Paediatrics and Child Health, 31(3), 218-221. doi:
10.1111/j.1440-1754.1995.tb00789.x
Mora, Pablo A, Bennett, Ian M, Elo, Irma T, Mathew, Leny, Coyne, James C, & Culhane,
Jennifer F. (2009). Distinct trajectories of perinatal depressive symptomatology:
evidence from growth mixture modeling. American journal of epidemiology, 169(1),
24-32. doi: 10.1093/aje/kwn283
Morrell, C Jane, Slade, Pauline, Warner, Rachel, Paley, Graham, Dixon, Simon, Walters,
Stephen J, . . . Nicholl, Jon. (2009). Clinical effectiveness of health visitor training in
psychologically informed approaches for depression in postnatal women: pragmatic
cluster randomised trial in primary care. Bmj, 338, a3045. doi: 10.1136/bmj.a3045
Munk-Olsen, Trine, Laursen, Thomas Munk, Pedersen, Carsten Bøcker, Mors, Ole, &
Mortensen, Preben Bo. (2006). New parents and mental disorders: a population-based
register study. Jama, 296(21), 2582-2589. doi: 10.1001/jama.296.21.2582.
Murray, Declan, & Cox, John L. (1990). Screening for depression during pregnancy with the
Edinburgh Depression Scale (EDDS). Journal of Reproductive and Infant psychology,
8(2), 99-107. doi: 10.1080/02646839008403615
Murray, Lynne, & Cooper, Peter J. (1997). Editorial: Postpartum depression and child
development. Psychological medicine, 27(02), 253-260. doi:
10.1017/S0033291796004564

61

Nadel, Jacqueline, Soussignan, Robert, Canet, Pierre, Libert, Guillaume, & Gérardin,
Priscille. (2005). Two-month-old infants of depressed mothers show mild, delayed
and persistent change in emotional state after non-contingent interaction. Infant
behavior and Development, 28(4), 418-425. doi: 10.1016/j.infbeh.2005.03.005
Nelson, Charles A, & Bosquet, Michelle. (2000). Neurobiology of fetal and infant
development: Implications for infant mental health. I Charles H Zeanah (Red.),
Handbook of infant mental health (s. 37-59). New York, US: Guilford Press.
O'Connor, Thomas G, Caprariello, Peter, Blackmore, Emma Robertson, Gregory, Alice M,
Glover, Vivette, Fleming, Peter, & Team, ALSPAC Study. (2007). Prenatal mood
disturbance predicts sleep problems in infancy and toddlerhood. Early human
development, 83(7), 451-458. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2006.08.006
O'Hara, Michael W. (2009). Postpartum depression: what we know. Journal of clinical
psychology, 65(12), 1258-1269. doi: 10.1002/jclp.20644
O'hara, Michael W, & McCabe, Jennifer E. (2013). Postpartum depression: current status and
future directions. Annual review of clinical psychology, 9, 379-407. doi:
10.1146/annurev-clinpsy-050212-185612
O'hara, Michael W, & Swain, Annette M. (1996). Rates and risk of postpartum depression-a
meta-analysis. International review of psychiatry, 8(1), 37-54. doi:
10.3109/09540269609037816
Pagel, Mark D, Smilkstein, Gabriel, Regen, Hari, & Montano, Dan. (1990). Psychosocial
influences on new born outcomes: a controlled prospective study. Social science &
medicine, 30(5), 597-604. doi: 10.1016/0277-9536(90)90158-O
Quevedo, LA, Silva, RA, Godoy, R, Jansen, K, Matos, MB, Tavares Pinheiro, KA, &
Pinheiro, RT. (2012). The impact of maternal post‐partum depression on the
language development of children at 12 months. Child: care, health and development,
38(3), 420-424. doi: 10.1111/j.1365-2214.2011.01251.x
Reichenheim, Michael E, Moraes, Claudia L, Oliveira, Alessandra SD, & Lobato, Gustavo.
(2011). Revisiting the dimensional structure of the Edinburgh Postnatal Depression
Scale (EPDS): empirical evidence for a general factor. BMC medical research
methodology, 11(1), 1. doi: 10.1186/1471-2288-11-93
Reichman, Nancy E. (2005). Low birth weight and school readiness. The Future of Children,
15(1), 91-116. http://www.jstor.org/stable/1602664?seq=1 page_scan_tab_contents
62

Richter, Jörg, & Janson, Harald. (2007). A validation study of the Norwegian version of the
Ages and Stages Questionnaires. Acta Paediatrica, 96(5), 748-752. doi:
10.1111/j.1651-2227.2007.00246.x
Roberts, Elizabeth, Bornstein, Marc H, Slater, Alan M, & Barrett, Jacqueline. (1999). Early
cognitive development and parental education. Infant and Child Development, 8(1),
49-62. doi: 10.1002/(SICI)1522-7219(199903)8:1<49::AID-ICD188>3.0.CO;2-1
Roberts, G., Bellinger, D., & McCormick, M. C. (2006). A Cumulative Risk Factor Model
for Early Identification of Academic Difficulties in Premature and Low Birth Weight
Infants. Maternal and Child Health Journal, 11(2), 161-172. doi: 10.1007/s10995006-0158-z
Robertson, Emma, Grace, Sherry, Wallington, Tamara, & Stewart, Donna E. (2004).
Antenatal risk factors for postpartum depression: a synthesis of recent literature.
General hospital psychiatry, 26(4), 289-295. doi:
10.1016/j.genhosppsych.2004.02.006
Rogers, Carl R. (1952). A Personal Formulation of Client-Centered Therapy. Marriage and
Family Living, 14(4), 341-361. doi: 10.2307/348729
Rogers, CR. (1980). A way of being: the latest thinking on a person-centered approach to life.
A way of being: The latest thinking on a person-centered approach to life.
Rosell, Michelle Ceynar, Beck, Danielle M, Luther, Katie E, Goedert, Kelly M, Shore,
Wendelyn J, & Anderson, Dana D. (2005). The pedagogical value of experimental
participation paired with course content. Teaching of Psychology, 32(2), 95-99. doi:
10.1207/s15328023top3202_3
Ross, LE, Sellers, EM, Gilbert Evans, SE, & Romach, MK. (2004). Mood changes during
pregnancy and the postpartum period: development of a biopsychosocial model. Acta
Psychiatrica Scandinavica, 109(6), 457-466. doi: 10.1111/j.1600-0047.2004.00296.x
Rostad, AM, Martinsen, H, Eilertsen, DE, Ovrelid, M, Aas, S, & Kjelsvik, O. (2000).
[Prediction of developmental problems and functional disabilities in infancy].
Tidsskrift for den Norske laegeforening: tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke,
120(3), 317-321. http://tidsskriftet.no/article/100982
Rutter, Michael, & Rutter, Marjorie. (2000). Den livslange udvikling: forandring og
kontinuitet (2 utg.). København: Hans Reitzels.
Sameroff, Arnold J, Chandler, MJ, & Horowitz, FD. (1975). Review of child development
research. Review of child development research, 4.
http://www.jstor.org/stable/pdf/1165858.pdf
63

Shakeel, Nilam, Eberhard-Gran, Malin, Sletner, Line, Slinning, Kari, Martinsen, Egil W,
Holme, Ingar, & Jenum, Anne Karen. (2015). A prospective cohort study of
depression in pregnancy, prevalence and risk factors in a multi-ethnic population.
BMC pregnancy and childbirth, 15(1), 1. doi: 10.1186/s12884-014-0420-0
Sharp, Deborah, Hay, Dale F, Pawlby, Susan, Schmücker, Gesine, Allen, Helen, & Kumar,
R. (1995). The impact of postnatal depression on boys' intellectual development.
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36(8), 1315-1336. doi: 10.1111/j.14697610.1995.tb01666.x
Sjöström, Karin, Valentin, Lil, Thelin, Thomas, & Maršál, Karel. (1997). Maternal anxiety in
late pregnancy and fetal hemodynamics. European Journal of Obstetrics &
Gynecology and Reproductive Biology, 74(2), 149-155. doi: 10.1016/S03012115(97)00100-0
Skotheim, Siv, Braarud, Hanne Cecilie, Høie, Kjartan, Markhus, Maria Wik, Malde, Marian
Kjellevold, Graff, Ingvild Eide, . . . Stormark, Kjell Morten. (2013). Subclinical levels
of maternal depression and infant sensitivity to social contingency. Infant Behavior
and Development, 36(3), 419-426. doi: 10.1016/j.infbeh.2013.03.009
Slinning, Kari, & Eberhard-Gran, Malin. (2010). Psykisk helse i forbindelse med
svangerskap og fødsel. I Vibeke Moe, K Slinning & Marit Bergum Hansen (Red.),
Håndbok i sped og småbarns psykiske helse (s. 323-341). Oslo: Gyldendal
Akademisk.
Smith, Lars. (2010). Tidlig utvikling, risiko og psykopatologi. I Vibeke Moe, Kari Slinning &
Marit Bergum Hansen (Red.), Håndbok i sped-og småbarns psykiske helse (1 utg., s.
29-52). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Sohr-Preston, Sara L, & Scaramella, Laura V. (2006). Implications of timing of maternal
depressive symptoms for early cognitive and language development. Clinical child
and family psychology review, 9(1), 65-83. doi: 10.1007/s10567-006-0004-2
Squires, J, Potter, L, & Bricker, D. (1999). The ASQ user's guide for the Ages & Stages
Questionnaires: a parent-completed, child-monitoring system. . Baltimore, Maryland:
Paul H: Brookes Publishing Co.
Squires, Jane, Bricker, Diane, & Potter, LaWanda. (1997). Revision of a parent-completed
developmental screening tool: Ages and Stages Questionnaires. Journal of Pediatric
Psychology, 22(3), 313-328.
http://jpepsy.oxfordjournals.org/content/22/3/313.full.pdf
64

Stein, Alan, Pearson, Rebecca M, Goodman, Sherryl H, Rapa, Elizabeth, Rahman, Atif,
McCallum, Meaghan, . . . Pariante, Carmine M. (2014). Effects of perinatal mental
disorders on the fetus and child. The Lancet, 384(9956), 1800-1819. doi:
10.1016/S0140-6736(14)61277-0
Stern, Daniel N. (2004). The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life New
York: WW Norton & Company.
Stokes, Peter E, & Sikes, Carolyn R. (1991). Hypothalamic-pituitary-adrenal axis in
psychiatric disorders. Annual review of medicine, 42(1), 519-531. doi:
10.1146/annurev.me.42.020191.002511
Suess, Patricia E, & Bornstein, Marc H. (2000). Task‐to‐Task Vagal Regulation:
Relations With Language and Play in 20‐Month‐Old Children. Infancy, 1(3), 303322. doi: 10.1207/S15327078IN0103_2
Sutter-Dallay, A-L, Murray, L, Dequae-Merchadou, L, Glatigny-Dallay, E, Bourgeois, M-L,
& Verdoux, H. (2011). A prospective longitudinal study of the impact of early
postnatal vs. chronic maternal depressive symptoms on child development. European
Psychiatry, 26(8), 484-489. doi: 10.1016/j.eurpsy.2010.05.004
Talge, Nicole M., Neal, Charles, Glover, Vivette, the Early Stress, Translational Research,
Prevention Science Network, Fetal, Neonatal Experience on, Child, & Adolescent
Mental, Health. (2007). Antenatal maternal stress and long-term effects on child
neurodevelopment: how and why? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48(34), 245-261. doi: 10.1111/j.1469-7610.2006.01714.x
Thorndike, Robert L, Hagen, Elizabeth P, & Sattler, Jerome M. (1986). Stanford-Binet
intelligence scale: Riverside Publishing Company.
Touwen, BCL, Huisjes, HJ, Zee, AD Jurgens-vd, Bierman-van Eendenburg, MEC,
Smrkovsky, M, & Olinga, AA. (1980). Obstetrical condition and neonatal
neurological morbidity. An analysis with the help of the optimality concept. Early
Human Development, 4(3), 207-228. doi: 10.1016/0378-3782(80)90027-4
Trevarthen, Colwyn, & Aitken, Kenneth J. (2001). Infant intersubjectivity: Research, theory,
and clinical applications. Journal of child psychology and psychiatry, 42(1), 3-48. doi:
10.1111/1469-7610.00701
Tronick, Edward. (2007). The neurobehavioral and social-emotional development of infants
and children (1 utg.). United States of America, NY: W. W. Norton & Company Inc.

65

Tronick, Edward Z, & Gianino, Andrew F. (1986). The transmission of maternal disturbance
to the infant. New directions for child and adolescent development, 1986(34), 5-11.
doi: 10.1002/cd.23219863403
Ulvund, Stein Erik. (2010). Født for tidlig - om foreldre som ressurs i oppfølging av barna. I
Vibeke Moe, Kari Slinning & Marit Bergum Hansen (Red.), Håndbok i sped- og
småbarns psykiske helse (1 utg., s. 461-479). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Valla, Lisbeth, Wentzel-Larsen, Tore, Hofoss, Dag, & Slinning, Kari. (2015). Prevalence of
suspected developmental delays in early infancy: results from a regional populationbased longitudinal study. BMC pediatrics, 15(1), 1. doi: 10.1186/s12887-015-0528-z
Van den Bergh, Bea RH, Mulder, Eduard JH, Mennes, Maarten, & Glover, Vivette. (2005).
Antenatal maternal anxiety and stress and the neurobehavioural development of the
fetus and child: links and possible mechanisms. A review. Neuroscience &
Biobehavioral Reviews, 29(2), 237-258. doi: 10.1016/j.neubiorev.2004.10.007
van der Wal, Marcel F, van Eijsden, Manon, & Bonsel, Gouke J. (2007). Stress and
emotional problems during pregnancy and excessive infant crying. Journal of
Developmental & Behavioral Pediatrics, 28(6), 431-437. doi:
10.1097/DBP.0b013e31811ff8f4
Vannebo, Unni Tranaas, & Holme, Hanne. (2010). Framtidens helsestasjoner og de minste
barnas psykiske helse. I Vibeke Moe, Kari Slinning & marit Bergum Hansen (Red.),
Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse (s. 529-544).
Vygotsky, L. S. (1964). Thought and language. Bulletin of the Orton Society, 14(1), 97-98.
doi: 10.1007/bf02928399
Vänskä, Mervi, Punamäki, Raija-Leena, Tolvanen, Asko, Lindblom, Jallu, Flykt, Marjo,
Unkila-Kallio, Leila, . . . Tulppala, Maija. (2011). Maternal pre-and postnatal mental
health trajectories and child mental health and development Prospective study in a
normative and formerly infertile sample. International Journal of Behavioral
Development, 35(6), 517-531. doi: 10.1177/0165025411417505
Walhovd, Kristine B, & Fjell, Anders M. (2012). Tidlig sentralnervøs utvikling og
betydningen av ytre forhold, stimulering og omsorgsmiljø. I Vibeke Moe, Kari
Slinning & Marit Bergum Hansen (Red.), Håndbok i sped- og småbarns psykiske
helse (s. 67-91). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Waters, Cerith S., Hay, Dale F., Simmonds, Jessica R., & Goozen, Stephanie H. M. (2014).
Antenatal depression and children’s developmental outcomes: potential mechanisms
66

and treatment options. European Child & Adolescent Psychiatry, 23(10), 957-971.
doi: 10.1007/s00787-014-0582-3
Weinstock, Marta. (2005). The potential influence of maternal stress hormones on
development and mental health of the offspring. Brain, behavior, and immunity,
19(4), 296-308. doi: 10.1016/j.bbi.2004.09.006
Weinstock, Marta. (2008). The long-term behavioural consequences of prenatal stress.
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 32(6), 1073-1086. doi:
10.1016/j.neubiorev.2008.03.002
WHO. (1993). The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: diagnostic
criteria for research. Switzerland: World Health Organization.
Wisner, Katherine L, Sit, Dorothy KY, McShea, Mary C, Rizzo, David M, Zoretich, Rebecca
A, Hughes, Carolyn L, . . . Costantino, Michelle L. (2013). Onset timing, thoughts of
self-harm, and diagnoses in postpartum women with screen-positive depression
findings. JAMA psychiatry, 70(5), 490-498. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2013.87
Zachrisson, Henrik D. (2010). Tilknytning og psykisk helse hos sped- og småbarn. I Vibeke
Moe, Kari Slinning & Marit Bergum Hansen (Red.), Håndbok i sped- og småbarns
psykiske helse (s. 286-302). Oslo: Gyldendal Akademisk.

67

Vedlegg A
Tabell A1. Demografiske forskjeller mellom vårt utvalg (N=414) og originalutvalget (N=1519)

Vårt utvalg

Opprinnelig utvalg

n/m
30,16

%/SD
4.8 SD

n/m
30,07

%/SD
5.0

Gutt
Jente

200
177

53.1%
46.9%

675
614

52.4%
47.6%

Gift
Samboende
Enslig/separert/annet

146
217
14

38.7%
57.6%
3.7%

560
73
59

43.3%
52.1%
4.6%

1 barn
2 barn
3 barn
4 barn eller flere

179
146
44
6

47.7%
38.9%
11.7%
1.6%

556
503
185
44

43.2%
39.1%
14.4%
3.5%

Grunnskole
Videregående
Høyskole/ universitet
1-3 år
Høyskole/ universitet
4 år
eller mer

40
90
167

11.0%
24.7%
45.9%

118
356
560

9.4%
28.3%
44.4%

67

18.4%

226

17.9%

Skandinavia
Europa øvrig
Afrika, Amerika og
Asia

341
21
15

90.5%
5.6%
4.0%

1122
80
84

87.2%
6.2%
6.6%

Mors alder
Kjønn

Sivilstatus

Familliestørrelse

Mors
utdanningsnivå

Etnisitet
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Vedlegg B
Tabell B1. Instrumentenes indre konsistens i vårt utvalg (N=414) og opprinnelig utvalg (N=1519) målt ved
Cronbachs Alpha

Instrument

Vårt utvalg (N=414)
N
α

Opprinnelig utvalg (N=1519)
N
α

EPDS svangerskap

414

.866

561

.864

EPDS 6 uker

151

.834

323

.816

EPDS 4 måneder

368

.850

1119

.819

EPDS 6 måneder

333

.796

1027

.801

ASQ 4 måneder

413

.777

1207

.824

ASQ 24 måneder

261

.797

673

.810

Note. EPDS= The Edinburgh Postnatal Depression Scale; ASQ= Ages and Stages Questionnaires
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Vedlegg C
Tabell C1. Skjevhet og kurtose for EPDS i vårt utvalg (N=414)

Variabler

Skjevhet

Kurtose

EPDS svangerskap

1,327

1,505

EPDS 6 uker

1,661

5,415

EPDS 4 måneder

2,540

8,861

EPDS 6 måneder

2,211

6,815

Note. EPDS= The Edinburgh Postnatal Depression Scale

Tabell C2. Skjevhet og kurtose for ASQ i vårt utvalg (N=414

4 måneder

24 måneder

Variabler

Skjevhet

Kurtose

ASQ: total

-1,108

1,439

ASQ: Kom

-1,049

1,709

ASQ: Grov

-1,759

3,266

ASQ: Fin

-1,189

0,967

ASQ: Prob

-1,945

4,235

ASQ: Pers/sos

-1,140

1,068

ASQ: total

-2,040

7,170

ASQ: Kom

-2,495

6,036

ASQ: Grov

-2,574

7,386

ASQ: Fin

-1,274

1,044

ASQ: Prob

-1,355

2,954

ASQ: Pers/sos

-1,598

4,487

Note. ASQ:Kom=Ages and Stages Questionnaires:Kommunikasjon; ASQ:Grov=Ages and Stages
Questionnaires:Grovmotorikk; ASQ:Fin=Ages and Stages Questionnaires:Finmotorikk; ASQ:Prob=Ages and
Stages Questionnaires:Problemløsning; ASQ:Pers/Sos=Ages and Stages Questionnaires:Personlig/Sosialt
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Vedlegg D
Tabell D1. Beskrivende statistikk for ASQ ved 4 måneders alder (N=414)

Variabel

N

M

Median Min

Max

SD

ASQ total

414

53.59

54.00

32

60

5.00

ASQ:Kom

414

51.39

55.00

15

60

7.42

ASQ:Grov

414

56.38

60.00

25

60

5.59

ASQ:Fin

414

51.26

55.00

15

60

9.23

ASQ:Prob

414

56.20

60.00

25

60

5.99

ASQ:Pers/Sos 414

52.72

55.00

20

60

7.54

Note. ASQ:Kom=Ages and Stages Questionnaires:Kommunikasjon; ASQ:Grov=Ages and Stages
Questionnaires:Grovmotorikk; ASQ:Fin=Ages and Stages Questionnaires:Finmotorikk; ASQ:Prob=Ages and
Stages Questionnaires:Problemløsning; ASQ:Pers/Sos=Ages and Stages Questionnaires:Personlig/Sosialt

Tabell D2. Beskrivende statistikk for ASQ ved 24 måneders alder (N=261)

Variabel

N

M

Median Min

Max

SD

ASQ total

261

54.70

56.00

23

60

5.26

ASQ:Kom

261

54.64

60.00

0

60

10.87

ASQ:Grov

261

57.66

60.00

30

60

4.89

ASQ:Fin

261

55.29

60.00

35

60

6.01

ASQ:Prob

261

52.20

55.00

10

60

8.41

ASQ:Pers/Sos 261

53.72

55.00

10

60

7.35

Note. ASQ:Kom=Ages and Stages Questionnaires:Kommunikasjon; ASQ:Grov=Ages and Stages
Questionnaires:Grovmotorikk; ASQ:Fin=Ages and Stages Questionnaires:Finmotorikk; ASQ:Prob=Ages and
Stages Questionnaires:Problemløsning; ASQ:Pers/Sos=Ages and Stages Questionnaires:Personlig/Sosialt
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Vedlegg E
Tabell E1. Hoved- og interaksjonseffekter vist ved gjennomssittskåre og SD for ASQ 4 måneder gitt EPDS ≥ 8
Prenatal
Postnatal
Hovedeffekt
prenatal
<8

≥8

Gruppe 1

Gruppe 2

Mean

54.13

51.38

53.88

S.D

4.61

5.18

4.73

N

281

29

310

Gruppe 3

Gruppe 4*

Mean

53.43

51.36

52.71

S.D

5.95

5.00

5.70

N

68

36

104

Hovedeffekt

Mean

54.0

51.37

postnatal

S.D

4.90

5.04

N

349

65

<8

≥8

Note. EPDS= The Edinburgh Postnatal Depression Scale;ASQ= Ages and Stages Questionnaires
* Varig deprimert gruppe

Tabell E2. Hoved- og interaksjonseffekter vist ved gjennomssittskåre og SD for ASQ 4 måneder gitt EPDS ≥ 10
Prenatal
Postnatal
Hovedeffekt prenatal
<10

≥10

Gruppe 1

Gruppe 2

Mean

53.74

50.59

53.59

S.D

4.99

5.94

5.07

N

334

17

351

Gruppe 3

Gruppe 4*

Mean

54.20

51.94

53.59

S.D

4.51

4.88

4.69

N

46

17

63

Hovedeffekt

Mean

53.79

51.26

postnatal

S.D

4.93

5.40

N

380

34

<10

≥10

Note. EPDS= The Edinburgh Postnatal Depression Scale;ASQ= Ages and Stages Questionnaires
* Varig deprimert gruppe
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Tabell E3. Hoved- og interaksjonseffekter vist ved gjennomssittskåre og SD for ASQ 24 måneder gitt EPDS ≥ 8
Prenatal
Postnatal
Hovedeffekt
prenatal
<8

≥8

Gruppe 1

Gruppe 2

Mean

55.04

53.76

54.91

S.D

4.71

7.66

5.09

N

178

21

199

Gruppe 3

Gruppe 4*

Mean

54.92

52.63

54.03

S.D

4.02

7.62

5.74

N

38

24

62

Hovedeffekt

Mean

55.02

53.1

postnatal

S.D

4.59

7.57

N

216

45

<8

≥8

Note. EPDS= The Edinburgh Postnatal Depression Scale;ASQ= Ages and Stages Questionnaires
* Varig deprimert gruppe

Tabell E4. Hoved- og interaksjonseffekter vist ved gjennomssittskåre og SD for ASQ 24 måneder gitt EPDS ≥10
Prenatal
Postnatal
Hovedeffekt
prenatal
<10

≥10

Gruppe 1

Gruppe 2

Mean

54.81

53.86

54.75

S.D

5.42

5.26

5.40

N

209

14

223

Gruppe 3

Gruppe 4*

Mean

54.81

53.58

54.42

S.D

3.85

5.43

4.37

N

26

12

38

Hovedeffekt

Mean

54.81

53.73

postnatal

S.D

5.26

5.23

N

235

26

<10

≥10

Note. EPDS= The Edinburgh Postnatal Depression Scale;ASQ= Ages and Stages Questionnaires
* Varig deprimert gruppe
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Vedlegg F
Kopi: The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)

Note. Gjengitt med tillatelse
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Vedlegg G
Kopi 1: Ages and Stages Questionnaires (ASQ) - skjema for 4 måneder

75

76

Note. Gjengitt med tillatelse
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Kopi 2: Ages and Stages Questionnaires (ASQ)- skjema for 24 måneder
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Note. Gjengitt med tillatelse
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