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Sammendrag 

Forfatter: Andreas Østrem Fjøse 

Tittel: Er subterskeldepresjon et klinisk relevant begrep? 

Veileder: Margrethe Seeger Halvorsen 

 

Subterskeldepresjon, depressive tilstander som ikke tilfredsstiller diagnostiske kriterier for 

depresjon, har potensielt sett egenskaper som tilsier at de er av klinisk interesse. I 

forskningslitteraturen har begrepet subterskeldepresjon blitt definert forskjellig ut fra antall, 

kvalitet og varighet på symptomene og har også blitt kalt subsyndromal depresjon, subklinisk 

depresjon og «minor depression». Et av formålene med denne fremstillingen er å gjennomgå 

denne forskningen for å undersøke om subterskeldepresjon kan sies å ha klinisk relevans. 

Klinisk relevans er her knyttet til faktorer som prevalens, forløp, negative forhold ved 

subterskeldepresjon som funksjonsnedsettelse og redusert livskvalitet, risiko for utvikling av 

klinisk depresjon og behandling av subterskeldepresjon. Et annet formål ved denne 

fremstillingen er å belyse begrepet subterskeldepresjon i et nosologisk perspektiv. Her er 

spørsmålet om depresjon bør forstås som et kategorisk eller dimensjonalt fenomen sentralt. 

Begrepet subterskeldepresjons forskningsmessige og kliniske betydning forsterkes hvis en 

dimensjonal forståelse legges til grunn. Diagnosesystemer bygger på en kategorisk forståelse, 

noe som har historiske røtter. Ledende forskere på subterskeldepresjon, inklusive enkelte 

psykologiske teorier om depresjon, bygger på en dimensjonal forståelse. Fremstillingen viser 

at subterskeldepresjon er prevalent i befolkningen. Subterskeldepresjon kan assosieres med 

redusert livskvalitet, funksjonssvikt og enkelte andre negative forhold. Dette er robuste funn. 

Risikoen for å utvikle klinisk depresjon fra en tilstand med subterskeldepresjon viser seg å 

være forhøyet, men det uklart hvilke individer som særlig er utsatt. Psykologiske 

intervensjoner ved subterskeldepresjon viser seg i noen grad å være effektivt. Særlig viser 

internettbaserte psykoterapeutiske behandlingsformer lovende tendenser. Majoriteten av 

tilfeller med subterskeldepresjon vil imidlertid gå over av seg selv. Majoriteten av individer 

med subterskeldepresjon søker heller ikke hjelp for sin tilstand. Samlet sett gir de empiriske 

funn likevel grunnlag for å konkludere med at subterskeldepresjon er et klinisk relevant 

begrep. Hvorvidt en intervensjon er berettiget overfor individer med subterskeldepresjon er et 

spørsmål av en noe annen karakter som må besvares etter en helhetsvurdering hvor også 

kostnadseffektivitet og risiko for å behandle individer som kun har en normal tristhet er 

relevante momenter. Som klinisk relevant begrep har subterskeldepresjon implikasjoner for 



 VIII 

den nosologiske forståelsen av depresjon; depresjon bør betraktes som et dimensjonalt 

fenomen hvor subterskeldepresjon regnes som en variant i det depressive spektrum. 

Psykologiske teorier om depresjon bør omtale subterskeldepresjon og de kliniske 

kjennetegnene ved disse individene. Diagnostiske manualer bør ta hensyn til 

dimensjonaliteten i depresjon ved å innlemme subterskeldepresjon som en diagnose.  
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1 Innledning 
 

1.1 Introduksjon 

Få vil betvile den kliniske relevansen av den mentale lidelsen depresjon. Den er en av de 

hyppigst forekommende mentale lidelsene i befolkningen; så mye som halvparten av oss kan 

regne med å oppfylle kriteriene for en depressiv episode i løpet av vår levetid (Andrews, 

Poulton & Skoog, 2005). Dessuten er depresjon av lidelsene, medregnet somatiske lidelser, 

som i størst grad forårsaker funksjonsnedsettelse og redusert livskvalitet (Pincus & Pettit, 

2001). Verdens helseorganisasjon anslo depresjon til å være den fjerde viktigste årsaken til 

funksjonsnedsettelse blant verdens befolkning i 2002, og den er estimert til å bli nest viktigst 

i 2030, kun slått av HIV/AIDS (Mathers & Loncar, 2006). 

Depresjon er da også inntatt i autoritative diagnosesystemer som en diagnostiserbar mental 

lidelse. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions 

and diagnostic guidelines (ICD-10; World Health Organization, 1993), heretter omtalt som 

ICD-10, og The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.; DSM-5, 

American Psychiatric Association, 2013), heretter omtalt som DSM-5, brukes verden over for 

å fastsette en diagnose for depresjon. Disse systemene opererer med fastsatte 

symptomterskler for å skille de deprimerte fra de ikke-deprimerte. En uunngåelig følge blir at 

mange individer kan ha depressive symptomer uten det kvalifiserer til en depressiv diagnose. 

Slike tilstander, som skiller seg fra normale tilstander grunnet tilstedeværelse av symptomer, 

er i forskningslitteraturen kalt subterskeldepresjon (Pincus, Davis & McQueen, 1999).  

Det er mer tvilsomt om tilfeller av subterskeldepresjon er klinisk relevante. Det kan hevdes at 

de ikke er det i fraværet av en diagnose. Mot dette kan det innvendes at en arbitrært fastsatt 

diagnoseterskel ikke bør være avgjørende. En hypotese er at subterskeldepresjon har mange 

av de samme egenskapene som gjør depresjon klinisk relevant. En annen hypotese er at 

subterskeldepresjon representerer et forstadium for diagnostiserbar depresjon. Hvis dette er 

tilfelle vil det være av klinisk interesse å undersøke om depresjon kan forebygges. Disse 

hypotesene kan belyses empirisk.  

 

Et annet aspekt ved begrepet subterskeldepresjon, som henger sammen med hvorvidt det er et 

klinisk relevant begrep eller ikke, omhandler forbindelseslinjene til depresjon: Finnes det 
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naturgitte grenser mellom depresjon og subterskeldepresjon?  Skal depresjon betraktes som 

en distinkt klinisk kategori med avgrenset etiologi, forløp og behandlingsrespons eller 

foreligger kontinuitet mellom depresjon, subterskeldepresjon og normale mentale tilstander? 

Dette er spørsmål om depresjonens nosologi, som har vært diskutert i flere tiår og som 

fortsatt har aktualitet (Angst & Merikangas, 1997; Guze, 1978; Seligman, 1978; Widiger & 

Gore, 2014; Zachar & Kendler, 2007). Hvis subterskeldepresjon viser seg å være et klinisk 

relevant begrep, vil det svekke posisjonen depresjon har som en klinisk distinkt kategori. 

 

Siden DSM-IV utkom i 1994, har fenomenet subterskeldepresjon vært gjenstand for en viss 

forskningsinteresse. Det kan likevel hevdes at gitt subterskeldepresjonens potensielle 

betydning og omfang er mengden forskningslitteratur knyttet til fenomenet heller sparsomt.  

Den videre fremstilling skal forsøke å belyse hvorvidt begrepet subterskeldepresjon er klinisk 

relevant ved hjelp av en gjennomgang av forskningslitteraturen. Videre søkes begrepet 

subterskeldepresjon belyst gjennom den diagnostiske tradisjon. Dette fordrer et historisk 

tilbakeblikk på diagnosesystemenes tilblivelse og utvikling samt en beskrivelse av hvordan 

subterskeldepresjon behandles i eksisterende diagnosemanualer. Den diagnostiske tradisjons 

håndtering av affektive lidelser har aktualisert spørsmålet om depressive lidelser best skal 

forstås kategorisk eller dimensjonalt. Dette henger sammen med depresjon og 

subterskeldepresjons nosologiske status. I disse spørsmål vil enkelte psykologiske teorier om 

depresjon levere bidrag.  

 

Denne fremstillingen består således både av en gjengivelse av empiriske studier etter 

forutgående litteratursøk og en gjennomgang av begrepet subterskeldepresjons teoretiske 

forankring. Til belysning av det sistnevnte er kilder som omhandler diagnosesystemenes 

historie, eksisterende diagnosemanualer, forskningslitteratur om subterskeldepresjon samt 

litteratur om psykologiske teorier om depresjon benyttet. 

 

1.2 Avgrensning 

Subterskeldepresjon avgrenses i denne fremstillingen mot mentale lidelser som ikke 

inneholder depressiv symptomatologi. Her nevnes spesifikt avgrensningen mot angstlidelser 

som ofte opptrer sammen depressive tilstander, også når det gjelder ulike former for 

alvorlighet, herunder subkliniske tilstander (Goldberg, 2014). Videre gjøres det en 
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avgrensning mot subterskeldepresjon som komorbid tilstand med andre mentale og somatiske 

lidelser. 

Subterskeldepresjon avgrenses mot undergrupper av depresjon som i likhet med 

subterskeldepresjon ikke oppfyller kriterier for frekvens og varighet av symptomer. 

Eksempler på slike undergrupper er dystymi og tilbakevendende kortvarig depresjon. 

Subterskeldepresjon må også avgrenses mot tilpasningsforstyrrelser. Tilpasningsforstyrrelser 

har flere likhetstrekk med subterskeldepresjon. Diagnostisk har begge tilstander en øvre og 

nedre grense for symptomalvorlighet og omtales således som subterskeldiagnoser (Casey, 

2014). Begge tilstander er emosjonelle forstyrrelser som innbefatter nedtrykthet. Begge 

tilstander er dessuten assosiert med negative konsekvenser som redusert livskvalitet og 

nedsatt sosial fungering (Casey et al., 2006). Det som tilsynelatende skiller 

tilpasningsforstyrrelser fra subterskeldepresjon er kvaliteten på årsaken til at lidelsen oppstår. 

Ved tilpasningsforstyrrelser er det krav om at det er klare eller sannsynlige holdepunkter for 

at den psykososiale stressoren har medvirket til lidelsen. Et slikt krav stilles ikke når det 

gjelder subterskeldepresjon. Likevel er det enighet om at psykososiale stressorer kan settes i 

sammenheng med utvikling av både depresjon og subterskeldepresjon (Feliciano & Renn, 

2014). En studie som sammenlignet individer med en variant av subterskeldepresjon og 

tilpasningsforstyrrelser konkluderte med at grunnet noe forskjellige symptomprofiler var det 

diagnostiske skillet mellom subterskeldepresjon og tilspasningsforstyrrelser valid 

(Zimmermann et al., 2013).  

 

Begrepet subterskeldepresjon må avgrenses fra en nedstemthet eller tristhet som må sies å 

være normal. Tristhet er en emosjon som til alle tider har blitt sett på som menneskets 

naturlige reaksjon på negative hendelser i livet. Å være trist er en naturlig del av det å være 

menneske. Det går an å bli skikkelig trist uten at dette skal settes i forbindelse med en mental 

lidelse. Utgangspunktet er klart: tristhet som ikke ledsages av noen form for symptomer eller 

bidrar til nedsatt funksjon skal ikke betraktes som subterskeldepresjon. Subterskeldepresjon 

fordrer på sin side tilstedeværelse av depressive symptomer. Fra dette utgangspunktet blir 

grensene straks mer uklare. Tristhet kan nemlig tenkes å være ledsaget av symptomer 

(Horwitz & Wakefield, 2007).   
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Endelig gjøres en avgrensning mot de deler av begrepet subterskeldepresjon som ikke har en 

klar klinisk relevans. Dette fordrer en nærmere presisering av hva som i henhold til denne 

fremstillingen anses som klinisk relevant. I forskningslitteraturen på subterskeldepresjon har 

klinisk relevans typisk vært knyttet til negative konsekvenser av subterskeldepresjon som 

redusert livskvalitet og funksjonssvikt. Klinisk relevans har også blitt konstatert hvis 

tilstanden må regnes for å være en viktig forløper til klinisk depresjon. I denne fremstillingen 

blir klinisk relevans også knyttet til forskning på effektive intervensjoner eller 

behandlingsformer. Begrunnelsen er at negative konsekvenser, økt risiko for klinisk 

depresjon og mulige intervensjoner henger sammen. Utenfor denne definisjonen av klinisk 

relevans havner genetiske og nevroanatomiske fremstillinger av subterskeldepresjon. 

Likeledes utelates fremstillinger av spesifikke adferdsmessige korrelater til 

subterskeldepresjon. 

 

Denne fremstillingen vil i hovedsak konsentrere seg om subterskeldepresjon hos voksne 

individer. Likevel vil subterskeldepresjon både hos gamle og unge individer i noen grad bli 

behandlet. Det er to grunner til dette: For det første fortoner det seg ikke annerledes for disse 

aldersgruppene når det gjelder diagnostisering av klinisk depresjon- noen individer med 

depressive symptomer vil falle utenfor en diagnostisering. For det annet vil en viss 

innlemmelse av disse aldersgruppene bidra til gi fremstillingen helhet. 

 

1.3 Disposisjon 

Den videre fremstilling vil redegjøre nærmere for begrepet subterskeldepresjon ved først å 

forankre det i den diagnostiske tradisjon, både historisk og etter dagens diagnosesystemer. 

Begrepet vil deretter deretter bli belyst med henblikk på nosologi hvor det også redegjøres for 

enkelte psykologiske teoriers bidrag. En redegjørelse for hvordan begrepet 

subterskeldepresjon har blitt definert og navngitt i forskningslitteraturen vil bli gitt. Etter en 

metodologisk beskrivelse vil det bli gitt en oversikt over studier som har sett på prevalens og 

forløp ved subterskeldepresjon, hvilke negative forhold som er forbundet med tilstanden samt 

studier som har sett på risikoen for å utvikle klinisk depresjon fra en tilstand med 

subterskeldepresjon. Videre gis det en oversikt over studier som har vurdert hvilke 

intervensjoner som er virksomme overfor subterskeldepresjon. Endelig oppsummeres og 

drøftes funnene fra disse studiene opp mot spørsmålet om klinisk relevans. Implikasjoner for 

nosologi, psykologisk teori og diagnostiske systemer blir presentert. Betegnelsen «klinisk 
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depresjon» vil bli brukt om tilstander som oppfyller kriteriene for depresjon etter 

diagnostiske manualer, for lettere å skille mellom tilstandene. 
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2 Nærmere om begrepet 

subterskeldepresjon 
 

Subterskeldepresjon som begrep henger sammen med utviklingen av diagnosesystemer og 

disse systemenes vektlegging av depressive symptomer av en viss kvalitet og frekvens. 

Derfor er det naturlig å forankre begrepet i den diagnostiske tradisjon for mentale lidelser 

hvor symptomatologi tillegges vekt. Denne tradisjonen fremholder at mentale lidelser er 

distinkt adskilte enheter som lar seg innordne i kategorier (Robins & Guze, 1970). Når det 

gjelder affektive lidelser som depresjon, har det imidlertid vist seg at det byr på visse 

utfordringer å innordne lidelsen i en kategorisk enhet. Dette har sammenheng med depressive 

tilstanders heterogenitet når det gjelder alvorlighetsgrad, varighet og fremtredelsesform 

(Merikangas, Wicki & Angst, (1994). 

2.1 Historikk  

American Psychiatric Assosiation utga sin første manual for mentale lidelser i 1952, 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-I).  Amerikansk psykiatri 

hadde på dette tidspunktet endret sitt fokus noe, bort fra mentale institusjoner og mer over på 

polikliniske tilfeller med mindre alvorlig psykopatologi (Grob, 1991). I DSM-I ble det 

foretatt et skille mellom psykotiske depressive reaksjoner og psykonevrotiske depressive 

lidelser. Grovt sett kan dette karakteriseres som et skille mellom organiske og reaktive 

depresjoner (Richards, 2011). Førstnevnte gruppe ble regnet som mer alvorlig, var i større 

grad arvelig og var hjerneorganisk betinget. Til denne gruppen hørte blant annet manisk-

depressive reaksjoner. Sistnevnte gruppe var i stor grad basert på en psykoanalytisk forståelse 

av etiologi, altså ubevisste forsvarsmekanismer i håndteringen av angst. Det ble også 

understreket at omstendigheter i omgivelsene, som tapsopplevelser, spilte en rolle i 

utviklingen av lidelsen.  

 

Neste utgave av American Psychiatric Assosiations diagnosemanual, DSM-II (APA,1968), 

tydeliggjorde skillet mellom psykotiske og nevrotiske, reaktive depresjoner. I disse tidligste 

utgavene av diagnosemanualene ses hvordan etiologi blir tillagt vekt, både når det gjelder 

klassifisering og vurdering av alvorlighetsgrad. 
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Det skulle skje en betydelig endring i utformingen av depresjon som diagnostisk kategori fra 

DSM-II til DSM III (APA, 1980). Forut for den tredje utgivelsen hadde en gruppe 

psykiatriske forskere kritisert foregående utgaver for å være for upresise og dermed 

undergrave psykiatrien som vitenskapelig disiplin. Anført av John Feighner ble det formulert 

et sett med kriterier som skulle bidra til å gjøre psykiatriske diagnoser mer reliable, de såkalte 

Feighner-kriteriene (Feighner, 1972). Disse kriteriene la til grunn at diagnoser skulle stilles ut 

fra tilstedeværelse av nærmere oppgitte symptomer og deres varighet. De diagnostiske 

vurderinger fikk en deskriptiv eller fenomenologisk karakter. Feighner-kriteriene ble 

inkorporert i DSM III (APA, 1980), videreført i DSM-IV/DSM-IV-TR (APA, 1994; APA, 

2000) og finnes også i nåværende utgave, DSM- 5. En konsekvens av endringene fra DSM-

III og utover var at det ikke lengre skulle tas hensyn til depresjonens årsaker ved 

differensieringen av ulike former for depresjon. Et tilleggsargument ved en slik endring var å 

øke anvendeligheten til diagnosemanualene ved å gjøre den teorinøytral. 

 

En annen konsekvens av Feighner- kriteriene var at tilstander som tidligere ble diagnostisert 

som depresjon ikke lenger skulle betegnes som dette grunnet fravær av et tilstrekkelig antall 

symptomer. I DSM-IV opprettet man i stedet en kategori for «minor depressive disorder som 

ble plassert i tillegget «Criteria Sets and Axes Provided for Further Study». For å kvalifisere 

for «minor depression»,  krevdes fire depressive symptomer over en to-ukersperiode, hvorav 

ett av symptomene måtte være enten depressivt stemningsleie eller glede-/interesseløshet 

(APA, 1994). 

 

The International Classification of Diseases (ICD) kan føres tilbake til år 1900, men først i 

1975 og den niende utgaven (ICD-9) ble det gitt beskrivelser av mentale lidelser i et eget 

kapittel (Goldberg, 2012). Da var det Verdens Helseorganisasjon (WHO) som hadde overtatt 

ansvaret med utformingen. Beskrivelsene var korte og prototypiske, men stimulerte til videre 

arbeid for å fastsette definisjoner og diagnostiske kriterier. Dette arbeidet ble manifestert ved 

utgivelsen av ICD-10 i 1992 som fortsatt er i bruk. WHO valgte å operere med to utgaver av 

ICD-10; en som beholdt prototypiske beskrivelser av mentale lidelser til bruk for klinikere og 

en som inneholdt operasjonelle kriterier brukt til forskning. Når det gjelder beskrivelsene og 

de diagnostiske kriterier for depresjon, er det tydelig at de som har utarbeidet ICD-10 har latt 

seg inspirere av prosessene som ledet fram til henholdsvis DSM- III og DSM-IV. To 

forskjeller skal likevel påpekes: Klinisk depresjon fra DSM-III og utover har blitt fastsatt 

gjennom tilstedeværelse av fem eller flere symptomer. Tilsvarende antall symptomer som 
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kreves etter ICD-10 og mild depressiv episode er kun fire. Dessuten har tilstander som ikke 

oppfyller diagnosekriteriene grunnet manglende antall symptomer ikke fått en nærmere 

beskrivelse i ICD-10. 

2.2 Subterskeldepresjon i nåværende diagnosemanualer 

Diagnosesystemene ICD-10 og DSM-5 har en ulik tilnærming til hvordan 

subterskeldepresjon registreres: I DSM-5 inngår subterskeldepresjon i en spesifisert 

diagnostisk kategori, noe som ikke er tilfelle i ICD-10.   

 

I DSM-5 kan subterskeldepresjoner diagnostiseres i kategorien «Other Specified Depressive 

Disorders» som inngår i kapitlet for depressive lidelser. Denne kategorien omfatter tilstander 

som er depressive i sin natur, som oppfyller kravet til klinisk signifikans, men som ikke fullt 

ut oppfyller kriteriene for noen av de øvrige depressive lidelsene oppgitt i kapitlet. Den 

aktuelle tilstanden må rimeligvis spesifiseres for å bli innlemmet i overnevnte kategori. Én av 

spesifikasjonene som eksplisitt fremkommer i manualen er «Depressive episode with 

insufficient symptoms». For å kvalifisere til en slik spesifikasjon må depressiv affekt være til 

stede i tillegg til ett av de åtte andre symptomene på MDD. «Depressive episode with 

insufficient symptoms» er i praksis en videreføring av «Minor Depressive Disorder» i DSM-

IV (APA, 2000). 

 

I ICD-10 kan tilfeller av subterskeldepresjon plasseres i residualkategorien «andre 

spesifiserte affektive lidelser» som benyttes for stemningslidelser som ikke oppfyller 

kriteriene for andre kategorier. Residualkategorier som dette blir ofte brukt av klinikere hvis 

de diagnostiske grensene er uklare (First, 2010a). En forutsetning for bruk av denne 

residualkategorien må være at tilstanden faktisk er en stemningslidelse, med påviselig 

endring i stemningsleie. Hvorvidt en subterskeldepresjon i det hele tatt bør omtales som en 

stemningslidelse etter ICD-10 kan diskuteres. Hvis tilstanden ikke diagnostiseres etter ICD-

10, men likevel ønskes registrert kan det settes en såkalt Z-kode etter ICD-10 kapittel XXI 

«Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten». Her finnes en 

rekke koder som kan være aktuelle, knyttet til sosioøkonomiske og psykososiale forhold. 

Hvis tilstanden er av en slik art at den ligger tett opptil å kvalifisere som en mild depressiv 

episode, kan diagnosen dessuten gjøres tentativ, i påvente av at symptombildet utvikler seg 

slik at en sikker diagnose kan stilles. 
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2.3  Nosologisk status 

Spørsmålet om depresjon bør betraktes som et kategorisk eller dimensjonalt fenomen har 

betydning for begrepet subterskeldepresjons kliniske og forskningsmessige status. Hvis en 

streng kategorisk forståelse av depresjon legges til grunn, vil begrepet ha begrenset relevans 

og verdi. En dimensjonal forståelse av depresjon vil derimot medføre at subterskeldepresjon 

har en naturlig posisjon i det depressive spektrum og at forskningsempirien på individer med 

subterskeldepresjon har relevans i forståelsen av depresjon som begrep (Clark & Beck, 

1999).  

 

Tilhengere av en kategorisk tilnærming til depresjon baserer seg typisk på en medisinsk 

modell, hvor mentale lidelser- på samme vis som infeksjonssykdommer innenfor somatikken- 

befinner seg enten innenfor eller utenfor en objektivt definert grense. Tilhengere av en 

kategorisk tilnærming hevder at klinisk depresjon har unike kjennetegn, eksempelvis 

funksjonssvikt, som skiller kategorien fra subterskeldepresjon (Lewinsohn et al., 2000). 

Tilhengere av en dimensjonal tilnærming avviser at klinisk depresjon kan avgrenses på denne 

måten. De er av den oppfatning at klinisk depresjon fordeler seg langs et kontinuum som kan 

differensieres ut fra kvantitet- som noe man har mer eller mindre av. Symptomer på 

subterskeldepresjon vil, ifølge en dimensjonal forståelsesramme, kun være forskjellig fra 

klinisk depresjon i grad, ikke i art. En dimensjonal forståelsesramme er på linje med en 

spektrum-modell for depresjon hvor det postuleres at det finnes en rekke varianter av 

depresjon og hvor ikke alle fremkommer av diagnostiske systemer (Angst & Merikangas, 

1997). Således vil subterskeldepresjon kunne hevdes å være en variant av depresjon (Kessler 

et al, 1997). 

 

En dimensjonal forståelsesramme legges til grunn i sentrale psykologiske teorier for 

depresjon. Innenfor kognitiv teori om depresjon blir psykopatologi sett på som ekstreme, 

overdrevne og avvikende former for kognitiv, emosjonell og atferdsmessig fungering. Den 

negativt fordreide prosesseringen assosiert med klinisk depresjon er ikke vurdert som 

kvalitativt forskjellig fra den fordreiningen som også stundom kan oppstå hos friske 

individer. Informasjonsprosesseringen ved depressive tilstander domineres av skjemaer eller 

oppfatninger om selvet, verden og fremtiden som er overdrevent negative og pessimistiske. 

Disse negative skjemaene hevdes å være mer komplekse, mer sammenvevde, mer rigide og 
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mindre påvirkbare hos deprimerte individer enn tilsvarende negative skjemaer hos individer 

uten depresjon. Det er således snakk om gradsforskjeller, ikke forskjeller i art. I dette ligger 

en erkjennelse at forskningsempiri på ikke-kliniske utvalg har en viss relevans i forståelsen 

av kognitiv dysfunksjon hos deprimerte. Det fremheves at det er bred empirisk evidens for at 

den kognitive forstyrrelsen som er til stede ved klinisk depresjon, også er til stede i ikke-

kliniske depressive tilstander, dog i en mildere og uttynnet form (Clark & Beck, 1999). 

 

I Seligmans teori om lært hjelpeløshet for depresjon legges lignende betraktninger om 

gradsforskjeller til grunn. Kjernen i denne teorien omhandler individets forventning om at det 

er lav sannsynlighet for at noe som ønskes sterkt inntreffer og høy sannsynlighet for at noe 

som er uønsket inntreffer. Individet forventer heller ikke at ens handlinger kan påvirke disse 

sannsynlighetene. Denne forventingen forårsaker depressive avvik i kognisjon, emosjoner, 

motivasjon og selvfølelse. Disse avvikene vil kunne finnes på tvers av depresjonsformer, 

både milde og kliniske varianter, samt ved normaltilstander (Seligman, 1978). 

 

Etter dette vil empiriske funn på individer med subterskeldepresjon, vurdert som klinisk 

relevante, være med på å underbygge teorien om at depresjon er et dimensjonalt begrep. Også 

funn som indikerer at depresjonstilfeller og tilfeller med subterskeldepresjon ikke er 

vesensforskjellige vil være viktige bidrag i diskusjonen. 

 

2.4 Definisjon av subterskeldepresjon 

Faglitteraturen varierer både i hvordan en depressiv subterskeltilstand har blitt definert og 

hvordan den har blitt navngitt (Rodriguez et al., 2012).  Essensen i subterskeldepresjon er at 

det er en tilstand med depressive symptomer hvor antallet symptomer ikke er tilstrekkelig for 

diagnostisering av depresjon (Pincus, Davis & McQueen, 1999). Dette sier imidlertid ikke 

noe om hvor mange symptomer som kreves, hvilke som kreves og hvor varige symptomene 

må være. En mer spesifikk definisjon, som er brukt i flere forskningsartikler, er den gitt av 

Judd et al. (1994). Her defineres subterskeldepresjon som to eller flere symptomer på 

depresjon som er til stede samtidig, som er til stede mesteparten av tiden, som varer i 

minimum to uker, hvor sosial dysfunksjon er til stede og som ikke tilfredsstiller diagnostiske 

kriterier for hverken klinisk depresjon, «minor depression» og/eller dystymi. Denne 

definisjonen utelukker depressive tilstander av kort varighet, eksempelvis tilbakevendende 

kortvarig depresjon. En tredje og mye brukt definisjon er «minor depression» etter DSM-IV. 
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Til forskjell fra definisjonen til Judd et al.(1994) kreves det ved «minor depression» at ett av 

symptomene er depressivt stemningsleie eller glede-/interesseløshet. Det foreligger også 

variasjon i hvorvidt det i definisjonen er lagt inn kriterier for klinisk signifikans eller ikke, 

med andre ord om det i tillegg til symptomer kreves psykologisk ubehag eller funksjonssvikt 

(Baumeister & Morar, 2008). Enkelte forskningsartikler har definert subterskeldepresjon ut 

fra symptomenes alvorlighetsgrad; symptomene kan i antall tilfredsstille kriterier for klinisk 

depresjon, men er ikke tilstrekkelige alvorlige til at diagnosen stilles (Pietrzak et al., 2013). 

 

Den definerte tilstanden har operert under forskjellige navn med subterskeldepresjon, 

subklinisk depresjon, subsyndromal depresjon eller «minor depression» som de vanligste 

(Rodriguez et al., 2012).  Individer med subterskeldepresjon er dessuten en heterogen gruppe, 

bestående av debuterende tilfeller, kroniske tilfeller og tilfeller med restsymptomer (Druss et 

al., 2007).  Den gjennomgåtte forskningslitteraturen har konsentrert om de debuterende 

tilfeller. 
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3 Metode 
 

Litteratursøk i PsychINFO ble foretatt 08.04.2018 av publiserte forskningsartikler mellom 

januar 1994 og april 2018. Dette tidsspennet ble valgt fordi DSM-IV ble publisert i 1994 og 

«minor depression» ble opprett som kategori. Søkeordene som ble benyttet var 

«subthreshold*» OR «subclinical*» OR «subsyndromal*» OR «minor» AND «depressi*». 

Det ble kun søkt i forskningsartiklenes tittel etter observasjon av at relevante 

forskningsartikler i all hovedsak hadde overnevnte søkeord i tittelen. Dette genererte 517 

forskningsartikler. Av disse ble til sammen 55 artikler ekskludert fordi de ikke oppfylte 

inklusjonskriteriene om at artiklene skulle være publisert i engelskspråklige, fagfellevurderte 

tidsskrifter. Følgelig ble 462 forskningsartikler inkludert. 424 forskningsartikler ble 

ekskludert grunnet manglende relevans etter gjennomlesning av tittel og sammendrag. De 

viktigste årsakene var: manglende klinisk fokus, fokus på biologien ved subterskeldepresjon, 

fokus på andre mentale eller somatiske lidelser enn subterskeldepresjon eller manglende 

egenskaper ved utvalget. Enkelte forskningsartikler om behandling av subterskeldepresjon 

ble ekskludert fordi de var omtalt i nyere metaanalyser. Hovedvekten ble lagt på 

forskningsartikler om subterskeldepresjon i den voksne befolkningen, likevel slik at større 

oversiktsartikler eller metaanalyser som omhandlet unge eller eldre mennesker ble inkludert.  

38 forskningsartikler ble etter dette inkludert i fremstillingen. I tillegg ble litteraturlisten til 

relevante forskningsartikler gjennomgått. Det resulterte i at 5 forskningsartikler, som ikke ga 

treff i overnevnte litteratursøk, ble inkludert. Til sammen 43 forskningsartikler ble inkludert i 

fremstillingen. 
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4 Prevalens og forløp  
 

En betingelse for at subterskeldepresjon skal være av klinisk relevans, er at den finnes i 

befolkningen i et visst omfang. Videre vil det være av interesse å ha kunnskap om hvordan 

subterskeldepresjon utvikler seg over tid; hvor varig tilstanden er, hvorvidt den går over av 

seg selv eller ikke og om den inntar en mer alvorlig form. 

 

4.1 Prevalens 

Prevalensen av subterskeldepresjon vil variere ut fra hva slags prevalens det er snakk om; 

livstidsprevalens eller punktprevalens, definisjonen av subterskeldepresjon samt egenskaper 

ved utvalget, herunder om det er snakk om den generelle befolkning eller 

primærhelsetjenesten. 

 

I et utvalg bestående av nesten 2400 individer, hentet fra den generelle befolkningen i USA, 

ble subterskeldepresjon definert ut fra gitte terskelverdier i et systematisk måleverktøy. 

Ettårsprevalensen ble funnet å være 11,3 % (Judd et al., 1996). 

 

En større longitudinell studie fra USA, bestående av over 8000 deltakere hentet fra den 

generelle befolkningen, så på livstidsprevalens, forløp og funksjonsnivå hos individer med 

subterskeldepresjon og klinisk depresjon med ulike alvorlighetsgrader over en periode på ett 

år. Subterskeldepresjon ble definert som oppfyllelse av klinisk depresjon etter DSM-III-R, 

med unntak det totale antall symptomer som måtte være færre enn fem. Tilstander som 

innebar en forhistorie med dystymi eller klinisk depresjon ble ekskludert fra definisjonen. 

Livstidsprevalensen for subterskeldepresjon funnet å være 10 % (Kessler et al., 1997).  

 

En longitudinell studie bestående av individer fra den generelle befolkningen i Sveits fulgte 

deltakerne over en periode på 15 år. Subterskeldepresjon ble definert som tilstedeværelse av 

tre eller fire symptomer på klinisk depresjon etter DSM-IV, med varighet på to uker eller 

lenger og fravær av oppfyllelse av kriterier for dystymi. I løpet av denne 15- årsperioden var 

prevalensen for subterskeldepresjon 9,9 % (Angst & Merikangas, 1997). 
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I et australsk utvalg på 3010 individer hentet fra den generelle befolkningen ble 

subterskeldepresjon definert etter den ovenfor nevnte definisjonen til Judd et al. (1994). 

Andelen subterskeldeprimerte i dette utvalget ble funnet å være 12, 9 % (Goldney et al., 

2004). 

 

En longitudinell studie fulgte over 1000 individer hentet fra den generelle befolkningen i 

New Zealand fra de var 17-18 år til de var 25. Subterskeldepresjon ble utredet gjennom 

systematiske kliniske intervjuer og definert som tilstedeværelse av en av to kjernesymptomer 

over en to ukersperiode, men hvor det totale antallet symptomer var færre enn fem etter 

DSM-IV. I definisjonen ble også de individene som hadde fem eller flere symptomer på 

depresjon, men som ikke rapporterte om klinisk signifikant ubehag eller funksjonssvikt tatt 

med. Prevalensen for subterskeldepresjon ved oppstart var 7,3 % (Fergusson et al., 2005). 

 

En longitudinell studie bestående av nesten 35 000 individer i den amerikanske befolkning 

målte livstidsprevalensen og undersøkte forløpet til subterskeldeprimerte over en 

treårsperiode. Subterskeldepresjon ble definert på to måter; enten oppfyllelse av kriteriene for 

«minor depression» etter DSM-IV eller oppfyllelse av antall symptomer for klinisk depresjon 

etter DSM-IV uten å oppfylle kriteriet for klinisk signifikans. 9,3 % av individene oppfylte 

kriteriene etter den første definisjonen mens 2,3 % oppfylte kriteriene for den andre (Pietrzak 

et al., 2013). 

 

En studie så på variasjoner i prevalens for subterskeldepresjon som en funksjon av ulik 

anvendelse av kriterier for klinisk signifikans. Subterskeldepresjon ble utredet gjennom 

systematiske kliniske intervjuer og definert som tilstedeværelse av symptomer etter DSM- 

IV. Ettårsprevalensen ble målt til å være 6,8 % ved fravær av kriterier for klinisk signifikans. 

Dersom kriteriet for klinisk signifikans etter DSM-IV ble benyttet, sank prevalensen til 3,2 

%.  Ved anvendelse av et dimensjonalt kriterium for klinisk relevans, dvs. en score over 

terskelverdi på måleinstrument for livskvalitet, ble prevalensen ytterligere redusert til 1,8 % 

(Baumeister & Morar, 2008). 

 

En oversiktsstudie over unge individer med subterskeldepresjon bestod av seks studier. 

Prevalensen varierte mellom 5 %, som var et mål på ettårsprevalensen, og 29 % som var 

antall tilfeller av subterskeldepresjon i et utvalg i den generelle befolkningen to uker forut for 

screening (Carrellas, Biederman & Uchida, 2017). 
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Når det gjelder eldre individer, viste en oversiktsstudie bestående av 181 studier at median 

punktprevalens for individer med subterskeldepresjon var 9,8 % i den generelle befolkningen. 

Prevalensen i primærhelsetjenesten ble funnet å være høyere enn dette (Meeks et al., 2011). 

 

4.2 Forløp 

I den ovenfor nevnte studien til Kessler et al., 1997 rapporterte over 70 % av individene med 

subterskeldepresjon at de hadde mer enn én episode, hvilket tilsier at subterskeldepresjon for 

mange er et tilbakevendende fenomen. 0, 5 % rapporterte om et kronisk forløp. 

 

En systematisk oversiktsstudie så på forløpet til individer med subterskeldepresjon. Kun 

studier hvor subterskeldepresjon var diagnostisert som «minor depression» gjennom klinisk 

intervju og utvalg hentet fra den generelle befolkningen ble tatt med. Således ble fem studier 

gjenstand for analyse. Resultatene viste at mellom 46 og 71,4 % oppnådde remisjon etter en 

periode på mellom ett og seks år. Mellom 16 og 62, 3 % hadde fortsatt subterskeldepresjon 

etter en periode på mellom fem måneder og ett år, hvilket tilsier et kronisk eller 

tilbakevendende forløp. Mellom 12,7 og 27 % utviklet klinisk depresjon eller dystymi etter 

en periode på mellom ett og seks år (Hermens et al., 2004).   

 

I den ovenfor nevnte studien til Pietrzak et al. (2013) utviklet 23,3 % av individene med 

subterskeldepresjon klinisk depresjon etter tre år. Over 70 % av individene med 

subterskeldepresjon var symptomfrie etter samme periode.  

 

En longitudinell studie så blant annet på forløpet ved subterskeldepresjon. Et representativt 

utvalg fra Nederland, bestående av 286 individer med klinisk depresjon og 107 individer med 

subterskeldepresjon, definert som «minor depression», etter DSM-IV, ble fulgt over en 

treårsperiode. Median varighet av episode med subterskeldepresjon var tre måneder mens 

gjennomsnittlig varighet på episoden var 8, 7 måneder. 71 % av individene oppnådde 

remisjon etter seks måneder, 79 % etter 12 måneder og 88 % etter 24 måneder. Omtrent 10 % 

ble vurdert å ha en kronisk forløp av subterskeldepresjon. Denne andelen var i samme 

størrelsesorden som for individene vurdert til å ha et kronisk forløp av klinisk depresjon 

(Have et al., 2017). 
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5 Negative forhold forbundet med 

subterskeldepresjon 
 

 

Det ligger i selve ordet «mental lidelse» at en sentral premiss er at man lider. Dette har 

sammenheng med kriteriet for klinisk signifikans som etter DSM-5 er et grunnkriterium for at 

en tilstand fortjener betegnelsen som en mental lidelse. Dette kan dreie seg om ubehag, 

funksjonssvikt, redusert livskvalitet eller økt dødelighet. Disse plagene kan være så uttalte at 

man oppsøker hjelp fra helsevesenet. Flere empiriske studier har sett på negative forhold ved 

subterskeldepresjon. Enkelte studier har også sammenlignet omfanget av disse negative 

forholdene med klinisk depresjon. 

 

5.1 Funksjonsnivå og livskvalitet 

En negativ konsekvens av psykiske lidelser i sin alminnelighet er at den generelle 

fungeringen blir svekket (APA, 2013). Generell fungering kan tenkes å bestå av flere 

elementer; det kan dreie seg om fysisk fungering- den fysiske gjennomføring av dagligdagse 

aktiviteter, emosjonell fungering- på hvilken måte den emosjonelle tilstand påvirker 

gjennomføring av oppgaver og sosial fungering- hvordan sosiale aktiviteter som besøk av 

familie og venner påvirkes (Cuijpers et al., 2004). Funksjonsnivået til individer med 

subterskeldepresjon har vært gjenstand for flere empiriske studier. Flere studier har i tillegg 

kartlagt den subjektive livskvaliteten til individer med subterskeldepresjon. 

 

I den ovenfor omtalte studien til Kessler et al.(1997) rapporterte omtrent en femtedel av 

individene med subterskeldepresjon at deres tilstand hadde stor negativ innvirkning på sine 

liv. Gjennomsnittlig antall sykefraværsdager og dager med redusert arbeidstid i løpet av en 

måned var henholdsvis 0,17 og 0,79, tall som var sammenlignbare med klinisk depresjon 

bestående av 5-6 symptomer. Forfatterne bak studien konkluderte med at subterskeldepresjon 

har egenskaper, herunder svekkelse av funksjonsnivå, som sammenfaller med klinisk 

depresjon og at subterskeldepresjon ikke kan forklares som en normalreaksjon på negative 

stressorer. 
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En av de første empiriske studier til å måle hvordan subterskeldepresjon påvirket 

funksjonsnivået og livskvaliteten var en studie av Rapaport & Judd (1998). 15 personer med 

subterskeldepresjon ble identifisert gjennom tilstedeværelse av depressivt stemningsleie samt 

minst ett tilleggssymptom på klinisk depresjon etter DSM-IV. Disse individenes fysiske og 

psykologiske funksjonsnivå samt livskvalitet ble scoret ved hjelp av et standardisert 

spørreskjema og sammenlignet med normerte nivåer i den generelle befolkningen. Individene 

med subterskeldepresjon ble funnet å ha lavere score på fysisk og emosjonell fungering, 

energinivå, subjektivt velvære og sosial fungering. 

 

En italiensk studie indentifiserte subterskeldepresjon ved hjelp av kliniske intervjuer og 

symptomer med grunnlag i ICD-10. Disse individene rapporterte om psykologisk ubehag, 

nedsatt funksjon overfor dagligdagse aktiviteter og en forringet opplevd helsetilstand 

sammenlignet med friske kontroller. Omfanget av disse plagene var sammenlignbare med de 

funnet hos individer med klinisk depresjon (Rucci et al., 2003). 

 

En tverrsnittstudie så på i hvilken grad individer med subterskeldepresjon, 429 i tallet, hadde 

et nedsatt funksjonsnivå.  Funksjonsnivået ble målt ved hjelp av et strukturert spørreskjema, 

Short Form-36 Health Survey. Det ble funnet at individer med subterskeldepresjon hadde et 

signifikant nedsatt funksjonsnivå sammenlignet med individer uten depresjonssymptomer. 

Disse individene benyttet seg dessuten av helsevesenet i et omfang som var formidabelt 

(Cuijpers et al., 2004) 

 

Den nevnte oversiktsstudien til Hermens et al. (2004) så også på negative forhold ved 

subterskeldepresjon i den generelle befolkningen. Ett av funnene var at en varierende andel, 

mellom 17 % og 68 %, av eldre mennesker med subterskeldepresjon opplevde funksjonssvikt 

i dagligdagse aktiviteter, psykologisk ubehag eller nedsatt kognitiv funksjon etter 13 år. Et 

annet funn var at dersom antallet sykefraværsdager hos individer med henholdsvis 

subterskeldepersjon og symptomfrie individer ble sammenlignet, hadde individene med 

subterskeldepresjon halvannen gang så høy risiko for sykefravær. Forfatterne bak 

oversiktsstudien advarte mot å trekke klare konklusjoner fra studiene de hadde analysert. Til 

det var studiene for få og for varierte i hvordan de definerte og målte subterskeldepresjon. 

 

En tverrsnittstudie definerte subterskeldepresjon på to måter og grupperte individene deretter. 

Den ene gruppen oppfylte kriterier for «minor depression» etter DSM IV mens den andre 
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gruppen oppfylte kriteriene etter definsjonen gitt av Judd et al. (1994), hvor tilstedeværelse 

av kjernesymptomer ikke er et kriterium. Graden av funksjonssvikt mellom gruppene, samt 

en gruppe av individer uten symptomer, ble sammenlignet. Resultatene viste at begge 

grupper med subterskeldepresjon hadde signifikant funksjonssvikt sammenlignet med den 

symptomfrie gruppen. Forskjeller i funksjonssvikt mellom gruppene med subterskeldepresjon 

var bare delvis signifikante, avhengig av domenet for funksjonssvikt. Om lag 20 % av alle 

individer med subterskeldepresjon rapporterte ikke om funksjonssvikt (Backenstrass et al., 

2006). 

 

En brasiliansk tversnittstudie undersøkte livskvaliteten til et utvalgt på 438 individer i 

primærhelsetjenesten. Utvalget besto av individer med klinisk depresjon, subterskeldepresjon 

og individer uten slike symptomer. To ulike standardiserte måleverktøy på livskvalitet ble 

benyttet. Sammenlignet med symptomfrie individer hadde individer med subterskeldepresjon 

signifikant lavere nivåer på alle domener, det vil si fysisk og mental helse, sosiale relasjoner 

og forhold i omgivelsene. Individene med klinisk depresjon var de som hadde de laveste 

nivåene på livskvalitet, og graden av alvorlighet på symptomene ble funnet å være den mest 

betydningsfulle variabelen assosiert med livskvalitet. Forfatterne av studien konkluderte med 

at siden prevalensen for subterskeldepresjon er høy, vil subterskeldeprimertes forringede 

livskvalitet ha stor samfunnsmessig betydning (da Silva Lima & de Almeida Fleck, 2007). 

 

En tverrsnittstudie bestående av 93 individer med subterskeldepresjon sammenlignet 

psykologisk velvære og livskvalitet hos denne gruppen med symptomfrie og klinisk 

deprimerte individer. Som del av et mål på livskvalitet ble et instrument som fokuserer på 

velvære og trivsel brukt. Subterskeldeprimerte individer ble funnet å ha om lag to 

standardavvik lavere score på dette instrumentet sammenlignet med normerte scorer i 

befolkningen for øvrig. I tillegg scoret individer med subterskeldepresjon svært lavt på 

domener av psykologisk velvære som mestring av omgivelsene og selvaksept. Lave scorer 

ble også funnet for formål med livet og positive relasjoner med andre. De lave scorene 

gruppen med subterskeldepresjon oppnådde var sammenlignbare med scorene til individer 

med klinisk depresjon (Nierenberg et al., 2010). 

 

En sjelden longitudinell studie av funksjonssvikt ved subterskeldepresjon opererte med tre 

målingstidspunkter i en tidsperiode over to år. Subterskeldepresjon ble definert som score 

innenfor en viss grenseverdi i et systematisk målingsinstrument for depresjon. Funksjonssvikt 
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ble målt ved administrering av systematisk spørreskjema utarbeidet av Verdens 

helseorganisasjon. Resultatene viste at funksjonssvikten ble redusert over tid. Sammenlignet 

med friske kontroller hadde likevel individer med subterskeldepresjon signifikant forhøyet 

funksjonssvikt ved alle tre målingstidspunkter. Særlig var funksjonssvikten påtagelig når det 

gjaldt domener som arbeid og hjemlige sysler (Karsten et al., 2013) 

 

Et mer objektivt mål på funksjonssvikt enn selvrapportering er undersøkelse av faktisk 

sykefravær. Individer med subterskeldepresjon hadde flere fraværsdager fra jobb 

sammenlignet med kontrollgruppen i den nevnte studien til Goldney et al. (2004). 

 

Nedsatt livskvalitet og funksjonssvikt er også assosiert med eldre individer med 

subterskeldepresjon. Den nevnte oversiktsstudien til Meeks et al. (2011) rapporterte om at 

dette ble funnet hos aldrende individer i over 20 land. Disse individene ble i tillegg assosiert 

med negative holdninger til det å bli gammel. Det ble også funnet at eldre individer med 

subterskeldepresjon ble assosiert med høyere nivåer av funksjonsnedsettelse og lavere nivåer 

av subjektivt velvære. Endelig ble det funnet evidens på nedsatt fysisk fungering, flere 

sykemeldingsdager og dårligere vurderinger av egen helse hos eldre individer med 

subterskeldepresjon. 

 

Også hos yngre mennesker er det gjort empiriske funn av nedsatt livskvalitet og 

funksjonssvikt. Nevnte oversiktsstudie rapporterte at over en tredjedel av unge mennesker 

med subterskeldepresjon opplevde funksjonssvikt. Videre ble det rapportert om at 

subterskeldepresjon var assosiert med et forhøyet antall dager disse individene ikke var i 

stand til å jobbe eller å utføre daglige aktiviteter. Skoleinnsatsen til disse individene ble også 

negativt påvirket hvilket ble tilskrevet depressive symptomer. Endelig ble det rapportert om 

at funksjonssvikten hos unge mennesker med subterskeldepresjon og de med klinisk 

depresjon, var sammenlignbar (Carrellas, Biederman & Uchida, 2017). 

 

5.2 Økt benyttelse av helsevesenet 

Det kan tenkes at individer med subterskeldepresjon opplever sin tilstand som så ubehagelig 

eller hemmende at de oppsøker helsevesenet for å få hjelp. Dette er en indikator på at disse 

menneskene selv opplever at deres tilstand er klinisk relevant. 
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I den ovenfor nevnte studien til Kessler et al. (1997) rapporterte over en tredjedel av 

individene med subterskeldepresjon om at de hadde oppsøkt lege eller annen helsearbeider 

for sin tilstand. Det er imidlertid blandet evidens for at individer med subterskeldepresjon i 

større grad enn friske individer benytter seg av tilbud i helsevesenet. Dette ble funnet i to 

studier (Cuijpers et al., 2004; Goldney et al., 2004), men ikke i en tredje (Baumeister & 

Morar, 2008). Sistnevnte studie opererte med en strengere definisjon for subterskeldepresjon 

enn det som er vanlig. 

 

En studie bestående av et lite utvalg subterskeldeprimerte så spesifikt på andelen av disse 

som oppsøkte hjelp. Noe under en tredjedel rapporterte om at de oppsøkte hjelp for sin 

tilstand, hvilket er på nivå med studien til Kessler et al. (1997). 40 % rapporterte at de ikke 

hadde et hjelpebehov mens de resterende rapporterte om å ha et hjelpebehov, men oppsøkte 

likevel ikke hjelp for sin tilstand (van Zoonen et al., 2015). 

 

5.3 Dødelighet 

Flere studier har sett på om dødeligheten blant individer med subterskeldepresjon er forhøyet. 

Det er ikke klart hva som er årsakene til dødelighet i denne gruppen, men selvmord eller økt 

helserisiko som følge av inaktivitet, alkoholkonsum, røyking eller usunt kosthold er antatte 

kandidater (Cuijpers et al., 2013). En metastudie bestående av 22 studier fant signifikant 

forhøyet dødelighet hos individer med subterskeldepresjon sammenlignet med friske 

kontroller. Dødeligheten var ytterligere forhøyet hos individer med klinisk depresjon, men 

forskjellene mellom klinisk depresjon og subterskeldepresjon var ikke store. Grunnet den 

høye forekomsten av subterskeldepresjon konkluderte forfatterne bak metaanalysen med at 

dødeligheten ved subterskeldepresjon har sammenlignbare implikasjoner for folkehelsen som 

klinisk depresjon. Forfatterne bak studien tok enkelte metodologiske forbehold. Utvalget av 

individer med subterskeldepresjon var lite og enkelte av studiene innlemmet i metaanalysen 

ble vurdert å være av suboptimal kvalitet (Cuijpers et al., 2013). 

 

Hos yngre individer med subterskeldepresjon er det gjort funn av forhøyet selvmordsrisiko. 

Den overnevnte oversiktsstudien til Carrellas et al. (2017) fant at 3, 5 % av yngre individer 

med subterskeldepresjon rapporterte om selvmordsforsøk. Videre ble det funnet at nærmere 

en tredjedel rapporterte om forekomst av selvmordstanker. 
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6 Subterskeldepresjon som risikofaktor for 

depresjon 
 

Det antas at de fleste individer med klinisk depresjon har vært igjennom en periode med 

subterskeldepresjon (Frank et al., 1991). Således befinner individer med subterskeldepresjon 

seg i en risikogruppe for senere utvikling av klinisk depresjon. Det vil være av klinisk 

interesse å kartlegge omfanget av individer med subterskeldepresjon som utvikler senere 

klinisk depresjon, for å estimere risikoen. Adekvate risikoestimater fordrer benyttelse av 

longitudinelle studiedesign. Videre vil det være av interesse å undersøke om det er særlige 

risikofaktorer forbundet med de individene med subterskeldepresjon som utvikler klinisk 

depresjon.  

 

6.1 Oversikt over longitudinelle studier 

En av de første longitudinelle studiene som undersøkte forløpet hos individer med 

subterskeldepresjon fant at risikoen for å utvikle klinisk depresjon hos denne gruppen var 

over fire ganger så høy sammenlignet med friske kontroller over ett år. En svakhet med 

denne studien var at individer med dystymi ble innlemmet i gruppen med subterskeldepresjon 

(Horwath et al., 1994). 

 

I den ovenfor nevnte studien til Cuijpers et al. (2004) ble det også sett på risikoen for å 

utvikle klinisk depresjon hos individer med henholdsvis ett kjernesymptom på depresjon og 

individer som kvalifiserte til å ha «minor depression» etter DSM-IV. Individer med ett 

kjernesymptom hadde over dobbelt så høy risiko for å utvikle klinisk depresjon 

sammenlignet med friske kontroller. Hos individer med «minor depression» var risikoen fire 

og en halv ganger så høy.  

 

I den allerede omtalte longitudinelle studien til Fergusson et al. (2005) ble det foretatt to 

målinger av individene; da de var 18-21 år og da de var 21-25 år. Det ble funnet at individer 

med subterskeldepresjon hadde forhøyet risiko for klinisk depresjon på begge 

målingstidspunkter sammenlignet med individer uten subterskeldepresjon. Ved første måling 

hadde 27, 4 % av individene med subterskeldepresjon utviklet klinisk depresjon mens 

tilsvarende prosentandel for gruppen uten symptomer var 16, 4 %. Ved andre 
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målingstidspunkt var prosentandelen individer med klinisk depresjon 33, 3 i gruppen med 

subterskeldepresjon og 15, 7 i gruppen uten symptomer. Det ble foretatt en sammenligning av 

risiko for å utvikle senere mentale helseproblemer mellom gruppen med subterskeldepresjon 

og en gruppe med klinisk depresjon. Resultatene viste at risikoen disse gruppene i mellom 

var sammenlignbar. 

 

En svensk longitudinell studie over tre år undersøkte individer med henholdsvis klinisk 

depresjon, dystymi, subterskeldepresjon tilsvarende «minor depression» etter DSM-IV og 

subterskeldepresjon definert som tilstedeværelse av to eller flere symptomer på klinisk 

depresjon, inkludert sosial funksjonssvikt. Hele 8622 individer deltok ved begge 

målingstidspunkt. Risikoen for å utvikle klinisk depresjon i begge gruppene med 

subterskeldepresjon var omtrent fem ganger så høy sammenlignet med symptomfrie 

individer. Tilsvarende risiko i gruppen med klinisk depresjon/dystymi var 22 ganger så høy. 

Til gjengjeld hadde nær 60 % i begge grupper med subterskeldepresjon kun ett eller færre 

symptomer etter tre år (Forsell, 2007). 

 

En større longitudinell studie bestående av 101 individer med subterskeldepresjon utredet 

disse individene for mentale lidelser igjen etter 15 år. Utredningen skjedde ved hjelp av 

kliniske intervjuer, og subterskdeldepresjon ble definert som oppfyllelse av kriteriene for 

«minor depression» etter DSM-IV. Individer med en forhistorie med klinisk depresjon ble 

ekskludert fra studien. Omtrent en femtedel av disse individene utviklet klinisk depresjon. 

Sammenlignet med symptomfrie individer hadde individene med subterskeldepresjon over 

fem ganger så høy risiko for å utvikle klinisk depresjon (Fogel, Eaton & Ford, 2006). 

 

En større longitudinell studie bestående av nær 35 000 deltakere utredet individer for 

subterskeldepresjon og målte tilstanden tre år senere. Utredningen av subterskeldepresjon ble 

gjort i retrospekt ved at deltakerne ble spurt om de hittil i livet hadde hatt 

depresjonssymptomer av en gitt kvalitet som ikke oversteg grensen for klinisk depresjon. 

Individer med subterskeldepresjon ble funnet å ha halvannen gang så høy risiko for å utvikle 

klinisk depresjon sammenlignet med symptomfrie individer (Peters et al., 2015). 

 

I en longitudinell finsk studie av nyere dato ble subterskeldepresjon ved oppstart ble funnet å 

være en sterk prediktor for senere klinisk depresjon; disse individene hadde over halvannen 
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gang så høy risiko for å utvikle moderat klinisk depresjon og 1,2 ganger så høy risiko for å 

utvikle alvorlig depresjon som kontrollgruppen (Markkula et al., 2017). 

 

Ikke alle longitudinelle studier har funnet at det er en forhøyet risiko for utvikling av klinisk 

depresjon hos individer med subterskeldepresjon. En studie som strakte seg over fire år fant 

ingen signifikant forhøyet insidens av klinisk depresjon hos individer med 

subterskeldepresjon sammenlignet med kontrollgruppen. Forfatterne av studien påpekte at 

høy gjennomsnittlig alder på deltakerne, 63 år, samt liten utvalgsstørrelse kan ha påvirket 

resultatene (Murphy et al., 2002). 

 

En svensk forløpsstudie så på individer med subterskeldepresjon, henholdsvis i 16-17 

årsalderen og 15 år senere. Subterskeldepresjon ble her definert ut fra at individer ga utslag 

på en depresjonsscreening, men manglet de tilstrekkelige symptomer på klinisk depresjon. 

Dette utgjorde 40 individer. Det ble ikke funnet at disse individene utviklet klinisk depresjon 

i større grad enn en symptomfri kontrollgruppe (Jonsson et al., 2011). 

 

6.2 Systematiske oversiktsstudier og metaanalyser 

En oversiktsstudie tok for seg 20 longitudinelle studier og så på hvorvidt individer med 

subterskeldepresjon hadde forhøyet sannsynlighet for å utvikle klinisk depresjon 

sammenlignet med individer uten denne tilstanden. Utvalgene var hentet både fra den 

generelle befolkningen og blant pasienter i helsevesenet. I 16 av studiene ble det funnet en 

signifikant forhøyet sannsynlighet for å utvikle klinisk depresjon hos individer med 

subterskeldepresjon. Den forhøyete sannsynligheten varierte imidlertid i betydelig grad 

mellom studiene. Den relative risikoen varierte mellom 0,5 og 9,7. Variasjonen ble tilskrevet 

stor heterogenitet i definisjonen av subterskeldepresjon samt studiedesign. Innslaget av 

heterogenitet gjorde det ikke mulig å lage en metaanalyse av materialet. Forfatterne 

konkluderte likevel med at subterskeldepresjon var en sterk prediktor for utvikling av klinisk 

depresjon (Cuijpers & Smit, 2004). 

 

To oversiktsstudier har sett på risikoen for å utvikle depresjon hos unge individer med 

subterskeldepresjon. I den ene studien ble 8 forløpsstudier valgt for nærmere analyse av 

risikoen. Det ble funnet at disse studiene samlet sett viste at unge mennesker med 

subterskeldepresjon hadde en forhøyet risiko for å utvikle klinisk depresjon på et senere 
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tidspunkt. Forfatterne av studien påpekte at studiene hadde stor heterogenitet når det gjaldt 

definisjon av subterskeldepresjon og metoden denne tilstanden ble utredet på (Bertha & 

Balázs, 2013). Den andre oversiktsstudien kom til lignende konklusjoner, basert på en 

analyse av fem studier (Wesselhoeft et al., 2013). 

 

Også i den eldre i befolkningen har risikoen for senere depresjon vært studert empirisk. Den 

nevnte oversiktsstudien til Meeks et al. (2011) dokumenterte at henholdsvis 10 og 25 % av 

eldre individer med subterskeldepresjon fra den generelle befolkningen utviklet klinisk 

depresjon etter ett eller to år. Blant de eldste eldre ble det funnet at 20 % utviklet enten 

klinisk depresjon, dystymi eller begge deler. En kvantifisering av risikoen ga eldre med 

subterskeldepresjon nesten to og en halv gang så høy risiko for å utvikle klinisk depresjon 

sammenlignet med eldre uten symptomer. 

 

En fersk metaanalyse bestående av 16 longitudinelle studier så på risikoen for å utvikle 

klinisk depresjon hos individer med subterskeldepresjon. Utvalgene bestod av yngre indvider, 

voksne individer og eldre individer. I motsetning til tidligere studier hvor risikoen kun har 

vært beskrevet, ble risikoen kvantifisert. Dette ble gjort til tross for betydelig heterogenitet i 

utvalgene. Det ble funnet at individer med subterskeldepresjon har dobbelt så høy risiko for å 

utvikle klinisk depresjon sammenlignet med friske individer. Risikoen ble funnet å være 

sammenlignbar på tvers av aldersgrupper. Forfatterne konkluderte med at funnene legitimerer 

intervensjon hos individer med subterskeldepresjon, men at ytterligere studier behøves for å 

bestemme intervensjonenes nytteverdi, klinisk så vel som samfunnsøkonomisk (Lee et al., 

2018). 

 

6.3 Særlige risikofaktorer ved subterskeldepresjon 

Det kan spørres om individer med subterskeldepresjon har egenskaper som gjør dem særlig 

utsatt for senere utvikling av klinisk depresjon eller andre mentale lidelser. Noen få studier 

har sett nærmere på dette.  

 

En studie fant at forekomst av depresjon i familien hos individer med subterskeldepresjon var 

en prediktor for senere klinisk depresjon. Likeledes ble forekomsten av kronisk sykdom samt 

alvorlighetsgraden av symptomene dokumentert som særlige risikofaktorer (Cuijpers, Smit & 

Willemse, 2005). 
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En studie fant at subterskeldeprimerte som i tillegg hadde en historie med enten klinisk 

depresjon eller dystymi hadde signifikant høyere risiko for å utvikle klinisk depresjon eller 

angstlidelse etter to år sammenlignet med subterskeldeprimerte uten en slik historie. 

Prediktorer som kjønn og utdanningsnivå ble ikke funnet å være signifikante (Karsten et al., 

2011). 

 

I den ovenfor nevnte studien til Pietrzak et al. (2013) ble det sett nærmere på egenskaper 

assosiert med forhøyet risiko for utvikling av klinisk depresjon hos individer med 

subterskeldepresjon. Personlighetsforstyrrelser og nedsatt mental fungering målt ved 

systematiske spørreskjema ble funnet å være assosiert med forhøyet risiko. 

 

Den nevnte studien til Peters et al., 2015 så også på faktorer som utgjorde en tilleggsrisiko for 

at individer med subterskeldepresjon utviklet klinisk depresjon. En historie med misbruk som 

barn ble funnet å være den sterkeste risikofaktoren. Demografiske faktorer som ung alder og 

det å være kvinne ble også funnet å øke risikoen. 
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7  Behandling av subterskeldepresjon 
 

Den kliniske relevansen ved subterskeldepresjon handler ikke bare om de negative forhold 

eller følger av tilstanden. Relevansen er også knyttet til hvorvidt intervensjoner er 

hjelpsomme eller ikke. Behandling av subterskeldepresjon kan tenkes å ha to formål. For det 

første søkes det å redusere den depressive symptomatologi blant annet med tanke på redusere 

negative forhold forbundet med subterskeldepresjon. For det andre vil det være av interesse å 

undersøke om intervensjoner kan forebygge nye kliniske depresjonstilfeller hos individer 

med subterskeldepresjon. Nedenfor gjennomgås behandlingsintervensjoner av psykologisk 

og medikamentell art. Dette er randomiserte kontrollerte studier hvor effektmål er blitt 

beregnet. I de senere år har en rekke internettbaserte intervensjoner for individer med 

subterskeldepresjon blitt lansert som følge av at de er foreslått som behandling etter nasjonale 

retningslinjer, noe som vil bli gjennomgått. 

 

7.1 Psykologisk behandling 

En studie så på effekten av problemløsningsterapi for individer med subterskeldepresjon i 

primærhelsetjenesten. Terapiformen gikk ut på opptrening av sosiale ferdigheter for å 

håndtere emosjonelt psykologisk ubehag. Subterskeldepresjon ble definert ut fra oppfyllelse 

av kriterier for «minor depression» etter DSM-IV. 107 individer ble gitt enten 

problemløsningsterapi eller vanlig oppfølging, og gruppene ble sammenlignet etter endt 

behandlingsforløp samt etter ni måneder. Det ble funnet at begge grupper opplevde en 

bedring i sine symptomer. Gruppen som ble gitt problemløsningsterapi oppnådde signifikante 

behandlingseffekter. Dette gjaldt særlig for de individene med subterskeldepresjon som 

hadde mestringsstrategier preget av unngåelse (Oxman et al., 2008). 

 

En metaanalyse bestående av 7 studier vurderte effekten av psykologisk behandling på 

subterskeldepresjon.  En moderat effekt ble funnet når oppfølgningstidspunktet ble 

administrert kort tid etter målingstidspunktet. Dersom oppfølgningstidspunktet ble 

administrert etter ett år, var effekten liten. Imidlertid må resultatene tolkes med varsomhet da 

grunnlaget for metaanalysen var begrenset (Cuijpers, Smit & Van Straten, 2007). 
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En nyere metaanalyse bestående av 18 studier, med til sammen 1913 deltakere, vurderte 

effekten av psykoterapi når det gjaldt symptomreduksjon hos individer med 

subterskeldepresjon.  Det ble også sett på om psykoterapi bidro til å redusere nye tilfeller av 

depresjon. De inkluderte studiene varierte i hvordan deltakerne ble rekruttert på, egenskaper 

ved gruppene og hvordan subterskeldepresjon ble definert. Hovedvekten av studiene benyttet 

kognitiv atferdsterapi som terapiform, men formatet varierte mellom individualterapi, 

gruppeterapi og ulike former for veiledet selvhjelpsterapi. Mål på utfall ble i noen studier 

vurdert av terapeuten mens i andre studier var dette basert på spørreskjema. Effektstørrelsen 

ble funnet å være svak til moderat, men likevel signifikant. Numbers needed to treat, antall 

individer som må behandles for at én skal bli frisk, var ca. 5. Effekten av psykoterapi i 

studiene hvor terapeuter vurderte utfallsmålet ble ikke funnet å være signifikant. Når det 

gjaldt spørsmålet om psykoterapi bidro til å redusere nye tilfeller av klinisk depresjon, ble det 

funnet at psykoterapi bidro til redusert insidens med 39 % seks måneder etter opprinnelig 

testtidspunkt. Metaanalysen tok også for seg studier som så på effekten av psykoterapi for 

klinisk depresjon for å sammenligne effekten psykoterapi har for subterskeldepresjon og 

klinisk depresjon. Effekten av psykoterapi for klinisk depresjon ble funnet å være høyere. 

Forfatterne bak metaanalysen konkluderte med at resultatene bør bekreftes av flere studier før 

man kan trekke slutninger om hensiktsmessigheten av psykologisk behandling av 

subterskeldepresjon (Cuijpers et al., 2014). 

 

En longitudinell studie undersøkte behandling og utfall over et halvt år i et utvalg av 

individer med subterskeldepresjon i primærhelsetjenesten. 80 % av individene mottok 

intervensjoner i form av enten terapeutisk lytting, støttesamtaler, medikamentell behandling 

eller treningsråd. Disse intervensjonene hadde ingen effekt når det gjaldt å forebygge 

depresjonstilfeller. Forfatterne av studien oppfordret til mer forskning på om andre former for 

intervensjoner kan ha en forebyggende effekt. I tillegg ble det konkludert med at «en vente-

og se-tilnærming» ofte vil være tilstrekkelig i mange tilfeller (Davidson et al., 2015). 

 

7.2 Medikamentell behandling av subterskeldepresjon 

En placebokontrollert studie av 59 individer med subterskeldepresjon fant ingen signifikante 

effekter av hverken johannesurt eller det antidepressive legemiddelet citalopram når det 

gjaldt symptomreduksjon, livskvalitet eller subjektivt velvære over en 12- ukersperiode. 

Positive effekter ble imidlertid oppnådd både i intervensjonsgruppene og kontrollgruppen, 
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noe som indikerer at disse individene oppnådde en betydelig placeboeffekt. Til gjengjeld 

rapporterte ca. 40 % av individene som mottok johannesurt og 60 % av individene som 

mottok citalopram om bivirkninger (Rapaport et al., 2011). 

 

En metaanalyse så på effekten av antidepressiv medikasjon i behandlingen av individer med 

subterskeldepresjon. Kun dobbel-blind randomiserte kontrollerte studier ble analysert, hvilket 

resulterte i at seks studier ble innlemmet. Dette utgjorde 500 individer med 

subterskeldepresjon. Det ble ikke funnet signifikante effekter av antidepressiv medikasjon når 

det ble kontrollert for effekten av placebo. Forfatterne konkluderte med at antidepressiv 

behandling av individer med subterskeldepresjon ikke bør vurderes som førstevalg når det 

gjelder behandlingsform (Barbui et al., 2011). En annen metaanalyse, som vurderte 

medikamentell effekt ved ulike alvorlighetsgrader av depresjon, presenterte lignende funn og 

konklusjoner (Fournier et al, 2010). 

 

7.3 Internettbasert terapi 

Hensynet til kostnadseffektivitet gjør at administrering av terapi over internett fremstår som 

tiltalende form for intervensjon for individer med subterskeldepresjon. Britiske nasjonale 

retningslinjer for depresjonsbehandling av voksne, The Treatment and Management of 

Depression in Adults, Clinical Guideline 90 (NICE. Depression, 2009) nevner eksplisitt 

internettbasert kognitiv atferdsterapi som anbefalt behandlingsintervensjon overfor individer 

med subterskeldepresjon. Nedenfor beskrives studier som har sett på effekten av denne 

terapiformen. 

 

Effekten av et selvhjelpsprogram administrert via e-post, uten terapeutisk veiledning, ble 

vurdert hos over 1300 deltakere målt til å ha symptomer på subterskdeldepresjon. 

Selvhjelpsprogrammet inneholdt teknikker for å oppmuntre deltakerne til selvhjelpsatferd. 

Det ble funnet en liten, men signifikant effekt overfor symptomreduksjon i 

intervensjonsgruppen sammenlignet med en kontrollgruppe som kun mottok generell 

informasjon om depresjon (Morgan, Jorm & Mackinnon, 2012). 

 

En randomisert kontrollert studie så på om et internettbasert selvhjelpsprogram, administrert 

under veiledning, påvirket insidensen for klinisk depresjon hos mennesker med 

subterskeldepresjon. Selvhjelpsprogrammet inneholdt elementer av kognitiv atferdsterapi og 
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problemløsningsterapi. Kontrollgruppen hadde tilgang til vanlig oppfølging i 

primærhelsetjenesten. 27 % av individene i intervensjonsgruppen sammenlignet med 41 % i 

kontrollgruppen utviklet klinisk depresjon etter 12 måneder. Dette tilsvarte et antall individer 

nødvendig for behandling for å unngå ett depresjonstilfelle på 5,9 (Buntrock et al., 2016). 

 

En oversiktsstudie analyserte effekten av kognitiv atferdsterapi administrert via internett på 

individer med subterskeldepresjon.8 randomiserte kontrollerte studier ble analysert. Det ble 

funnet at intervensjonen hadde effekt i form av symptomforbedring sammenlignet med 

kontrollgruppen. Det ble kun funnet evidens på kortsiktige effekter. Langtidseffekten av 

intervensjonen ble vurdert som usikker (Zhou et al., 2016). 

 

En fersk studie så på effekten av en internett- og mobilbasert psykoterapeutisk intervensjon 

på individer med subterskeldepresjon. Intervensjonen var basert på kognitiv atferdsterapi 

hvor det ble lagt vekt på at klienten ga sin tilslutning til intervensjonen. Videre inneholdt 

intervensjonen begrenset med menneskelig veiledning for å sikre at intervensjonen forble 

kostnadseffektiv. Individer med subterskeldepresjon som fikk intervensjonen ble 

sammenlignet med en kontrollgruppe bestående av individer med subterskeldepresjon som 

stod på venteliste. Gruppenes symptomnivå ble målt og sammenlignet etter endt 

behandlingsperiode på syv uker og tre måneder etter endt behandlingsperiode. Gruppen som 

mottok intervensjonen ble målt til å ha et signifikant lavere symptomnivå enn 

kontrollgruppen. Det ble også funnet at gruppen som mottok intervensjonen hadde positive 

effekter på målinger av livskvalitet, reduserte nivåer av bekymring, reduserte nivåer av angst, 

og mindre søvnproblemer. Grunnet den relativt korte tiden mellom endt behandlingsperiode 

og målingstidspunkt, kan det ikke sies noe om eventuelle langtidseffekter av intervensjonen 

(Ebert et al., 2017). 
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8 Diskusjon 
 

8.1 Oppsummering av gjennomgåtte studier 

Studiene som er gjennomgått viser at prevalensen for subterskeldepresjon i befolkningen 

ligger nokså stabilt på 10 %. Dette gjelder på tvers av utvalg fra forskjellige land og på tvers 

av aldersgrupper. Prevalensen for subterskeldepresjon ser ut til å øke hvis utvalget er hentet 

fra primærhelsetjenesten, hvilket indikerer at denne tilstanden ses relativt hyppig hos 

allmennpraktiserende leger. 

Når det gjelder forløpet ved subterskeldepresjon vil en betydelig andel individer, anslagsvis 7 

av 10, oppleve at subterskeldepresjon går over av seg selv etter en periode. Hvor langvarig 

denne perioden er varierer. Det ser ut til at subterskeldepresjon har et episodisk forløp, hvor 

en episode kan vare i flere måneder. Svært langvarige episoder med subterskeldepresjon vil 

kunne kvalifisere til diagnosen dystymi. Hos nær en fjerdedel av individer med 

subterskeldepresjon vil tilstanden utvikle seg til å bli klinisk depresjon. Samlet sett indikerer 

dette at forløpet ved subterskeldepresjon er sterkt varierende og at det er vanskelig å forutsi 

enkeltindividets prognose. 

 

Overnevnte studier levner liten tvil om at en betydelig andel individer med 

subterskeldepresjon har plager. Plagene leder typisk til en generell forringelse av disse 

individenes livskvalitet samt svekkelse av funksjonsnivå. I noen tilfeller påvirkes disse 

individenes arbeidsevne med økt sykefravær som resultat. I andre tilfeller er plagene så 

uttalte at det søkes hjelp i helsevesenet. I atter andre tilfeller kan subterskeldepresjon føre til 

økt risiko for død, enten indirekte gjennom en ufordelaktig livsstil eller direkte ved selvmord.  

Siden subterskeldepresjon rammer forholdsvis mange, kan det hevdes at tilstanden har 

relevans i et folkehelseperspektiv (da Silva Lima & de Almeida Fleck, 2007). 

 

Det er et forholdsvis robust funn at subterskeldepresjon øker risikoen for utvikling av klinisk 

depresjon på et senere tidspunkt. Dette er funnet i flere longitudinelle studier med varierende 

utvalgsstørrelse, tidshorisonter og aldersgrupper. Risikoen ser ut til å være forhøyet selv om 

arten og omfanget av symptomene som inngår i definisjonen av subterskeldepresjon varierer 

mellom studier. Riktignok har et fåtall studier ikke funnet en forhøyet risiko, men mot disse 

studiene kan det rettes metodologiske innvendinger. Størrelsen på risikoen varier; enkelte 
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studier finner en beskjeden risiko mens flere studier har funnet nær en femdobling. Denne 

variasjonen kan blant annet tilskrives heterogenitet i operasjonell definisjon og studiedesign.  

 

Når det gjelder behandling av subterskeldepresjon, viser de studiene som er gjennomgått at 

psykologiske intervensjoner i form av ulike psykoterapier har en viss effekt, både når det 

gjelder symptomreduksjon og forebygging av klinisk depresjon hos individer med 

subterskeldepresjon. Hvor bestandig denne effekten er i liten grad utforsket. Medikamentell 

behandling av subterskeldepresjon ser ikke ut til å ha effekt utover placebo og bør med tanke 

på bivirkningsproblematikk neppe administreres til slike individer (Baumeister, 2012). 

Britiske nasjonale retningslinjer for depresjonsbehandling av voksne anbefaler som nevnt 

lav-intensitets psykososiale intervensjoner overfor individer med subterskeldepresjon. Det er 

gjort lite forskning på effekten av en slik intervensjonsform. Det begrensete materialet som er 

gjennomgått viser at effekten er usikker. På en annen side tyder foreløpig evidens på at 

retningslinjenes anbefaling om internettbaserte psykoterapeutiske til individer med 

subterskeldepresjon er velbegrunnet (Buntrock et al., 2017). 

 

8.2 Metodologiske begrensninger ved studiene 

Det må tas enkelte metodologiske forbehold ved de overnevnte studier. For det første er den 

operasjonelle definisjonen av subterskeldepresjon varierende, noe som vanskeliggjør en 

systematisering og sammenligning av studiene. Fremtidige studier vil styrke seg på at det 

etableres en konsensus for hvilke kriterier som skal være bestemmende for en operasjonell 

definisjon av subterskeldepresjon. Den mye brukte definisjonen «minor depression» etter 

DSM-IV kan tenkes videreført, men da under navnet «Depressive episode with insufficient 

symptoms» etter DSM-5 (Vandeleur et al., 2017). For det andre kan en skjevhet i publisering 

ikke utelukkes. Det kan tenkes at flere studier har gjort funn som ikke er signifikante og som 

av denne årsak ikke blir publisert eller skrinlagt. Det kan være med på å gi et noe fordreid 

bilde av hvor betydningsfull tilstanden subterskeldepresjon må anses å være. For det tredje er 

selvrapportering ofte en viktig metodikk i de gjennomgåtte studier, hvilket i prinsippet kan 

være opphav til flere feilkilder. Én feilkilde som ikke kan utelukkes er at de avgitte responser 

er beheftet med en negativ skjevhet som følge av tilstanden. Således kan individer med 

subterskeldepresjon tenkes å ha overvurdert omfanget av negative forhold ved sin tilstand 

(Nierenberg et al., 2010). Det er et behov for flere studier med objektive mål på 

funksjonssvikt ved subterskeldepresjon, eksempelvis statistiske undersøkelser om 
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sykefravær. For det fjerde vil de studiene som er tversnittundersøkelser, utelukke slutninger 

om hvilken retning årsaksforholdet går. Det kan eksempelvis tenkes at subterskeldepresjon 

leder til funksjonssvikt, men årsaksforholdet kan også gå motsatt vei. En interaksjon mellom 

faktorene er også mulig: Subterskeldepresjon kan tenkes å lede til funksjonssvikt som igjen 

leder til en forverring av subterskeldepresjonen.   

8.3 Er subterskeldepresjon klinisk relevant? 

Det betydelige omfanget av subterskeldepresjon i befolkningen er et argument for at denne 

tilstanden er av klinisk interesse. Argumentasjonen styrkes gjennom at mange av disse 

individene opplever å ha plager som går ut over deres funksjonsnivå og livskvalitet i en slik 

grad at de velger å oppsøke hjelp. Flere studier finner ingen vesentlige forskjeller i nedsatt 

funksjonsnivå og livskvalitet mellom individer med subterskeldepresjon og klinisk depresjon. 

I tillegg vil mange individer med subterskeldepresjon oppleve å få sin tilstand forverret slik at 

den inntar en form som oppfyller kriteriene for klinisk depresjon. Samlet gir dette grunnlag 

for å hevde at subterskeldepresjon er en betydningsfull tilstand som ikke bør gå upåaktet hen.  

Begrepet subterskeldepresjon er i så henseende klinisk relevant, noe den klare majoriteten av 

de gjennomgåtte studier også konkluderer med.  

 

At en tilstand er klinisk relevant, betyr ikke nødvendigvis at den skal gjøres til gjenstand for 

intervensjoner. Majoriteten av tilfeller med subterskeldepresjon vil gå over av seg selv etter 

en viss tid. Det er heller ikke slik at alle individer med subterskeldepresjon opplever sin 

tilstand som så hemmende at de oppsøker hjelp. Behovet enkelte individer med 

subterskeldepresjon har for oppfølging skal likevel ikke undervurderes. Flere av studiene som 

er gjennomgått viser at individer med subterskeldepresjon har plager i et omfang som kan 

sammenlignes med klinisk deprimerte individer. Det vil være lite rimelig å avvise disse 

individene med begrunnelse om at de mangler et fåtall symptomer. En intervensjon vil kunne 

ha potensialet til å redusere menneskelig lidelse samt å gi positive samfunnsøkonomiske 

ringvirkninger (Cuijpers et al., 2007). Det kan også argumenteres for at intervensjoner bør 

foretas overfor subterskeldeprimerte for å forebygge senere klinisk depresjon.  

 

Spørsmålet blir etter dette hvilke individer med subterskeldepresjon som bør få oppfølging og 

eventuelt behandling. Motivasjonen et individ med subterskeldepresjon har for å oppsøke 

hjelp vil innebære at vedkommende subjektivt sett finner situasjonen ubehagelig og 
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hemmende. Således bør vedkommende tas på alvor og tilstanden bør ikke bagatelliseres. Hvis 

tilstanden er preget av betydelig funksjonssvikt, eksempelvis sykefravær, bør behandling 

vurderes. Gitt den forhøyede risikoen individer med subterskeldepresjon har for utvikling av 

klinisk depresjon bør disse individene gis et minimum av oppfølgning. En vente-og-se 

tilnærming kan være aktuell, men denne fremgangsmåten vil i seg selv ikke ha en effekt når 

det gjelder symptomreduksjon, ei heller vil den kunne forventes å forebygge klinisk 

depresjon (Hegel et al., 2006).  

 

I tillegg til de individene med subterskeldepresjon som opplever betydelig funksjonssvikt, 

bør behandling i forebyggingsøyemed vurderes for de individer som har en særlig forhøyet 

risiko for å utvikle klinisk depresjon. Den foreløpige kunnskap om hvem disse individene er, 

må sies å være begrenset. I de få studiene som har sett på dette er tidligere tilfeller av 

depresjon en særlig risikofaktor. Dette er ikke overraskende gitt depresjonstilfellers 

tilbakevendende natur (Feliciano & Renn, 2014). For øvrig er enkelte personlighetsvariabler 

og traumehistorie nevnt som særlige risikofaktorer. Det er et behov for mer forskning på 

hvilke individer med subterskeldepresjon som er særlig utsatt for at deres tilstand går over i 

mer alvorlige former. Per nå ser det ut til at biologiske, psykologiske og sosiale variabler til 

sammen er med på gi en forverring av tilstanden, noe som ikke er ukjent fra forskningen på 

klinisk depresjon og dens etiologi (Feliciano & Renn, 2014). 

 

Hvis det skal behandles er en forutsetning at behandlingen har positiv effekt på tilstanden. 

Det er vist at individer med subterskeldepresjon i primærhelsetjenesten risikerer å motta 

intervensjoner av ulik art og kvalitet, uten at de er med på å gi en forbedring av de depressive 

symptomer (Davidson et al., 2015). Selv om psykologisk baserte intervensjoner i noen grad 

har vist seg effektive, kan det diskuteres om de er tilstrekkelig effektive til at de bør initieres. 

Det kan også diskuteres om de i tilstrekkelig grad er kostnadseffektive (Paganini et al., 2018). 

Funnene fra studier som har sett på internettbaserte psykoterapeutiske intervensjoner er 

lovende. Disse intervensjonene har vist seg å ha signifikant effekt på subterskeldepresjon 

samtidig som de er kostnadseffektive (Paganini et al., 2018). Samtidig vil det være behov for 

ytterligere studier som kan bekrefte disse funnene. Det vil også være behov for studier som 

kan bidra i utviklingen av psykologiske intervensjoner som har enda større effekt ved 

subterskeldepresjon enn det som hittil er påvist. Større effekter vil rimeligvis gjøre det lettere 

å argumentere for at intervensjoner overfor individer med subterskeldepresjon er 

hensiktsmessig. 
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Gjennom å gi individer med subterskeldepresjon økt klinisk oppmerksomhet, løper man 

samtidig risikoen for å omdanne helt normale reaksjoner på negative stressorer i livet til noe 

som hører til sfæren av mentale lidelser. Det er neppe slik at enhver reduksjon i funksjon og 

livskvalitet vil være av klinisk interesse. Tilstander med normal tristhet kan som nevnt også 

tenkes å medføre negative konsekvenser av lignende art og omfang (Horwitz & Wakefield, 

2007). En intervensjon overfor disse individene kan hevdes å være en uberettiget form for 

invasjon av menneskers private følelsesliv og bidra til en stigmatisering av opplevelsen. I sin 

tur kan det medføre svekkelse av personlig agens (Dowrick & Frances, 2013).  

 

Således bør intervensjoner forbeholdes individer med subterskeldepresjon og ikke individer 

hvis reaksjoner på negative livshendelser må betraktes som normale. Denne grenseoppgangen 

kan være vanskelig. Hva som må sies å være normalt blir lett en filosofisk diskusjon som er 

vanskelig å gi et nærmere innhold gitt betydelige forskjeller i individuell sårbarhet for å 

utvikle depresjon (Feliciano & Renn, 2014). Horwitz & Wakefield (2007) har likevel forsøkt 

å opprette kriterier for normal tristhet. For det første kan normal tristhet sies å være 

kontekstavhengig- den oppstår ikke ut av ingenting. For det andre er normal tristhet 

noenlunde proporsjonal i intensitet og varighet med den tapssituasjonen den oppstår i: Et stort 

tap, eksempelvis dødsfallet til en nærstående, vil gi intens og varig tristhet. Mindre tap vil 

ikke avgi den samme intense tristheten. For det tredje vil en tristhet som er normal opphøre 

når tapssituasjonen opphører. Dette er kriterier som vil kunne være relevante i en 

skjønnsmessig vurdering av om et tilfelle skal betraktes som subterskeldepresjon eller om det 

er utslag av normal tristhet. 

 

8.4 Implikasjoner for nosologi og psykologisk teori 

Konklusjonen om at subterskeldepresjon er et klinisk relevant begrep gir støtte til en 

dimensjonal forståelse av depresjon. Gitt denne forståelsen er subterskeldepresjon å betrakte 

som en variant av depresjon hvor forskjellen mellom tilstandene hovedsakelig består av 

antallet symptomer og deres alvorlighetsgrad (f.eks. Kessler et al., 1997; Nierenberg et al., 

2010; Rucci et al., 2003). Støtte til en dimensjonal forståelse kommer også fra taksonomiske 

studier selv om evidensen er noe mer blandet. Enkelte av disse studiene finner holdepunkter 

for at depresjon best kan forstås kategorisk (Solomon et al., 2006). De fleste taksonomiske 

studiene finner likevel evidens for at depresjon er et dimensjonalt fenomen (Ruscio & 
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Ruscio, 2000; Hankin et al., 2005). Det er dessuten en trend i retning av at nyere studier, med 

mer stringent metodologi, gir støtte til en dimensjonal forståelse (Haslam, Holland & 

Kuppens, 2012).  

En konsekvens av en dimensjonal forståelsesmodell for depresjon er som nevnt at 

forskningen på subterskeldepresjon vil være relevant for vår forståelse av depresjon som 

fenomen. Motsatt vil forskningen gjort på depresjon være med på å øke vår forståelse av 

tilstander med subterskeldepresjon, eksempelvis når det gjelder etiologi, risikofaktorer, 

demografiske variabler etc.  

En dimensjonal forståelsesmodell for depresjon har også implikasjoner for psykologiske 

teorier om depresjon. Som nevnt legges en dimensjonal forståelse til grunn i Becks kognitive 

teori om depresjon og Seligmans teori om lært hjelpeløshet (Clark & Beck, 1999; Seligman, 

1978). Andre psykologiske teorier, f.eks. Greenbergs emosjonsfokuserte terapi for depresjon, 

tar ikke opp denne problemstillingen (Greenberg & Watson, 2006). Selv om de overnevnte 

psykologiske teorier inntar en posisjon til fordel for en dimensjonal modell, inneholder disse 

teoriene i liten grad kvalitative beskrivelser av hvordan sentrale depressive kjennetegn arter 

seg i et dimensjonalt perspektiv. Det kan for eksempel spørres om hvordan den negative 

fordreiningen etter Becks kognitive teori for depresjon arter seg hos individer med 

subterskeldepresjon. Dette har det i liten grad vært forsket på (de Graaf et al., 2010). Slike 

studier, fundert i psykologiske teorier om depresjon, har potensialet for å øke vår forståelse 

om begrepet subterskeldepresjon spesielt og depresjon generelt.  

 

8.5 Implikasjoner for eksisterende diagnosesystemer 

Fremstillingen ovenfor har vist at subterskeldepresjon er et klinisk relevant begrep, og at det 

bør inngå som variant i det depressive spekter. Dette bør også få konsekvenser for 

eksisterende diagnosesystemer. Flere fremgangsmåter kan tenkes. Én mulighet er å 

diagnostisere subterskeldepresjon ut fra en egen kategori blant de depressive lidelsene. Ved 

en slik fremgangsmåte vil subterskeldepresjon anerkjennes som en del av det depressive 

spektrum. Dette vil formodentlig ivareta både den kliniske oppmerksomheten og 

forskningsinteressen overfor disse individene. En egen diagnostisk kategori for 

subterskeldepresjon, med positivt angitte kriterier, vil også kunne ivareta 

forskningsinteressen for subterskeldepresjon, herunder gi begrepet en klar operasjonell 

definisjon. Denne løsningen er valgt i DSM-5. Det kan spørres om plasseringen, som en 
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underkategori i en overordnet residualkategori, fører til tilstanden blir noe bortgjemt. Videre 

kan det spørres om «Depressive episode with insufficient symptoms» er en egnet betegnelse 

for en klinisk relevant tilstand.  

 

En annen mulighet er å senke terskelen for antallet depressive symptomer som kreves for å få 

en depresjonsdiagnose slik at enkelte individer med subterskeldepresjon blir sidestilt med 

individer med depresjon. En aktuell variant, brukt som definisjon på subterskeldepresjon i 

flere av de overnevnte studier, er å senke terskelen tilsvarende kriteriene for «minor 

depression» etter DSM-IV. Imidlertid har antallet depressive symptomer som kreves for en 

depresjonsdiagnose stått uendret siden de ble innført i DSM-III i 1980 og ICD-10 i 1992. En 

harmonisering mellom diagnosesystemene i hvor mange symptomer som kreves har heller 

ikke funnet sted. Dette kan tyde på at eksisterende symptomterskler er så vidt innarbeidede at 

man vegrer seg for å gjøre noe med dem. Dette til tross for at det empiriske grunnlaget for 

eksisterende symptomterskler ikke er overbevisende (Kendler & Gardner Jr., 1998). 

 

En tredje mulighet er å ta konsekvensen av at depressive tilstander best lar seg beskrive 

dimensjonalt, ikke kategorisk. I DSM-5s introduksjonskapittel erkjennes det at en kategorisk 

modell har bidratt til at diagnostiske kategorier har blitt for smale og at de ikke lenger 

gjenspeiler den kliniske realitet. Det åpnes for at dimensjonale tilnærminger til mentale 

lidelser vil komme til avløse kategoriske tilnærminger i kommende år. Det fremkommer 

imidlertid at det er prematurt å gjøre endringer i de kategoriske diagnosene grunnet 

manglende vitenskapelig støtte (APA, 2013 s.13). En dimensjonal diagnostisering av 

depressive lidelser kan skje gjennom at hvert symptom betraktes langs et kontinuum av 

alvorlighet og kvantitativt scores deretter. Likeledes kan dimensjonale scoringsskalaer 

anvendes på ulike funksjonsdomener som graden av psykologisk ubehag og funksjonssvikt. 

En dimensjonal diagnostisering vil nødvendigvis også måtte operere med terskelverdier, men 

det er antatt at terskelverdier som bygger på ulike dimensjoner vil resultere i en mer valid 

diagnostisering av depresjon enn det som er tilfelle med nåværende kategorier (Widiger & 

Gore, 2014; Widiger & Samuel, 2005). En slik fremgangsmåte har potensiale for å kunne 

identifisere de individene med subterskeldepresjon som er behandlingstrengende.  
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