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Sammendrag 

Forfatter: Charlotte Moe Fosse 

Tittel: Sammenhengen mellom foreldres perinatale depresjon og den sosio-emosjonelle 

fungeringen hos sped- og småbarn – En systematisk litteraturgjennomgang 

Hovedveileder: Filip Drozd 

Biveileder: Vibeke Moe 

 

Bakgrunn: Depresjon i den perinatale fasen rammer omkring 10-15 % av alle barselkvinner 

og 10 % av fedre. Psykisk lidelse hos en av eller begge foreldrene i denne perioden, inkludert 

depresjon, er én av flere kjente risikofaktorer for senere uheldige utfall hos barnet. 

Velutviklede sosiale og emosjonelle ferdigheter hos små barn er grunnleggende for all videre 

utvikling, og en skjevutvikling på dette området kan sees allerede i spedbarnsalder uttrykt 

som tilbaketrekning, uro, engstelse, mistrivsel og utagerende atferd. Ettersom sosio-

emosjonell utvikling i de første leveårene først og fremst utfolder seg i konteksten av det 

nære samspillet med foreldre, har denne litteraturgjennomgangen avgrenset seg til å 

undersøke sosio-emosjonell fungering målt ved bruk av foreldrerapporterte spørreskjemaer. 

Det overordnede forskningsspørsmålet som undersøkes i denne studien er hvordan foreldres 

perinatale depresjon påvirker den sosio-emosjonelle fungeringen hos spedbarn fra null til 12 

måneder og deretter hos småbarn fra 13 til 24 måneder. Videre undersøkes hvorvidt mødres 

og fedres perinatale depresjon påvirker den sosio-emosjonelle fungeringen hos barna ulikt.  

Metode: Det ble utført et systematisk litteratursøk i søkemotoren OVID PsycINFO og 1280 

treff ble gjennomgått. Totalt 15 studier møtte inklusjonskriteriene for søket. Disse har blitt 

systematisk vurdert og danner grunnlaget for resultatene. 

Resultater: Fjorten av de 15 studiene som ble identifisert fant en sammenheng mellom 

mødres perinatale depresjon og den sosio-emosjonelle fungeringen hos sped- og småbarn, 

både fra fødsel til 12 måneder og fra 13 til 24 måneder. Studiene fant en negativ påvirkning 

på barnas sosiale og emosjonelle kompetanser blant annet i form av engstelse, aggresjon, 

reguleringsvansker og utagerende atferd. Andre forhold som lot til å ha betydning for denne 

sammenhengen var tidspunkt for depresjon og prematuritet. Det ble også observert 

kjønnsforskjeller mellom barna. Litteratursøket identifiserte ingen studier som har undersøkt 

sammenhengen mellom fedres perinatale depresjon og den sosio-emosjonelle fungeringen 

hos barn i alderen null til 24 måneder som møtte inklusjonskriteriene. 
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Konklusjon: Resultatene viser at mødres perinatale depresjon har en negativ effekt på den 

sosio-emosjonelle fungeringen hos sped- og småbarn de to første leveårene. Det er fortsatt 

behov for mer omfattende og detaljerte beskrivelser av nøyaktig på hvilken måte barnas 

sosio-emosjonelle kompetanser påvirkes. Forskningsfeltet er preget av ulik begrepsbruk og 

operasjonalisering, og videre forskning bør både replisere funnene til de eksisterende 

studiene, samt undersøke mer spesifikt hvilke sider ved den sosio-emosjonelle fungeringen 

som berøres, og i hvilken grad. Det er også behov for at fremtidig forskning fokuserer på 

fedres perinatale depresjon knyttet til den sosio-emosjonelle fungeringen hos sped- og 

småbarn. 

 

Nøkkelord: Perinatal depresjon, foreldre, sosio-emosjonell fungering, sped- og småbarn 
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Forord 

Det er med stor glede og lettelse at jeg nå leverer inn den ferdige hovedoppgaven min. 

Arbeidet med denne oppgaven har vært en svært interessant og lærerik prosess. I tillegg til å 

lære mye om meg selv underveis, har jeg tilegnet meg verdifull kunnskap om hvordan man 
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Hovedoppgavens arbeid ved profesjonsstudiet tilsvarer 30 studiepoeng, mens 

kunnskapsoppsummeringer normalt tar et år å fullføre. Det vil derfor være visse 
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Jeg vil gjerne takke min dyktige veileder Filip Drozd for grundige og oppmuntrende 

tilbakemeldinger, samt god veiledning i løpet av hele prosessen. Det har vært motiverende å 

motta dine gjennomtenkte og velformulerte kommentarer og svar. I tillegg rettes en stor takk 

til min biveileder Vibeke Moe for å ha vekket min interesse for fagfeltet som omhandler de 

aller minste barna og deres familier, og for inspirerende samtaler og refleksjoner underveis. 

Takk også til Hege Ringnes ved Universitetsbiblioteket i Oslo for veiledning i litteratursøk. 

En stor takk rettes avslutningsvis til familie, venner og medstudenter for gode samtaler, 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Tiden rundt svangerskap og fødsel kan representere en sårbar tid for kvinner, og kan for noen 

domineres av følelser som usikkerhet, tvil, stress eller depresjon (Bonari et al., 2004). 

Kommende fedre kan også oppleve denne tiden som krevende og vise tegn på depresjon 

(Paulson & Bazemore, 2010). Perinatal depresjon anses å ha en negativ påvirkning på barns 

helse fordi tilstanden er tilstede i en periode med betydelig hjerneutvikling hos spedbarnet, og 

hvor barnet er helt avhengig av sine primære omsorgsgivere for fysisk omsorg, sikkerhet og 

emosjonsregulering (Bonari et al., 2004). Tiden fra unnfangelse til to års alder er en periode 

preget av svært raske endringer og stort potensiale for positiv utvikling, men samtidig stor 

sårbarhet. Derfor har denne perioden blitt kalt «de 1001 kritiske dager» (The 1001 Critical 

Days, 2016). Spedbarn har i denne perioden behov for foreldre som er emosjonelt tilstede og 

har kapasitet og overskudd til å ta vare på barnet, noe det er et solid empirisk belegg for at 

depresjonssymptomer kan være til hindring for (Field, 2010). I tråd med dette har det vært 

vist at spedbarnets samspill og interaksjon med sine primære omsorgsgivere det første 

leveåret er av stor betydning for deres videre sosio-emosjonelle utvikling (Gressier, Tabat-

Bouher, Cazas, & Hardy, 2015). Det er nettopp barnets sosio-emosjonelle ferdigheter som 

synes å legge grunnlaget for barnets videre utvikling og fungering, både på skole og blant 

familie og venner (Pontoppidan, Niss, Pejtersen, Julian, & Væver, 2017), og en skjevutvikling 

på dette området kan sees allerede i spedbarnsalder (Briggs-Gowan & Carter, 2008). Med 

andre ord er ferdigheter på dette området essensielt for senere fungering. Definisjoner av 

sosio-emosjonell fungering varierer på tvers av litteraturen. Det er imidlertid enighet om at 

sosio-emosjonell fungering involverer muligheten til å lære å interagere med andre på en god 

måte, til å kommunisere innen en sosial kontekst, og til å håndtere følelser på en effektiv måte 

(Montagna & Nosarti, 2016). Mer spesifikt kan dette eksempelvis handle om selvregulering 

(evne til regulering av emosjoner og atferd), tilpasning, utvikling av autonomi, samt 

kommunikasjon og interaksjon med andre. Utfordringer knyttet til disse ferdighetene kan 

fremtre blant annet i form av engstelse, tilbaketrekking, tristhet, mistrivsel, urolighet, 

aggresjon, manglende impulskontroll og utagering. 

Det er tidligere gjort nokså omfattende undersøkelser som viser at mødres perinatale 

depresjon påvirker sped- og småbarns fungering og utvikling generelt, samt deres sosio-

emosjonelle fungering spesielt (Field, 2010). Likevel mangler det nyere 

kunnskapsoppdateringer på feltet, da Field (2010) later til å være den siste 
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kunnskapsoppsummeringen, publisert for åtte år siden. Det synes heller ikke å være en klar og 

tydelig enighet om nøyaktig hvordan barnets sosio-emosjonelle fungering påvirkes. Særlig 

bør det påpekes at det mangler nyere oversikter hvor både mors og fars depresjon tas i 

betraktning. For å forstå betydningen av tidlig identifisering av risikofaktoren perinatal 

depresjon hos foreldre, er det hensiktsmessig å ha nyere oppsummert kunnskap om hvordan 

depresjon påvirker sentrale deler av barnets fungering, og mer spesifikt den sosio-emosjonelle 

fungeringen. Fordi det synes å være en mangel i tidligere kunnskapsoppsummeringer at både 

mors og fars perinatale depresjon er undersøkt, er formålet med denne 

litteraturgjennomgangen derfor å kombinert undersøke sammenhengen mellom disse 

elementene. 

 

1.2 Avgrensning 

I denne litteraturgjennomgangen er fokuset rettet mot sammenhengen mellom foreldres 

perinatale depresjon og den sosio-emosjonelle fungeringen hos sped- og småbarn fra fødsel til 

24 måneders alder. På bakgrunn av teorien og empirien som er presentert i dette kapittelet, har 

undertegnede tatt noen valg for litteraturgjennomgangens retning. Litteraturgjennomgangen 

vil ikke gå nærmere inn på andre psykiske lidelser hos foreldre, på behandling av depresjon, 

på utvikling hos fosteret under svangerskapet eller på andre sider ved barnas utvikling enn 

sosio-emosjonell fungering. I litteraturen vil en kunne finne mange innfallsvinkler med 

hensyn til å måle barns sosio-emosjonelle fungering. I de første leveårene utfolder barns 

sosio-emosjonelle utvikling seg imidlertid i stor grad innenfor konteksten av det nære sosiale 

samspillet med foreldrene (Gressier et al., 2015). I denne oppgaven har jeg derfor valgt å 

fokusere på informasjon fra de nærmeste omsorgspersonene, såkalte subjektive 

foreldrerapporteringer, og dermed ikke på objektive ekspertvurderinger utført av klinikere. 

Videre avgrenses oppgaven til å ekskludere studier med fokus på foreldrestress knyttet til 

svangerskap og barselperioden, foreldrerollen, foreldrekompetanse og lignende, fordi disse 

ikke spesifikt måler barns utvikling av sosio-emosjonell kompetanse. 

 

1.3 Oppgavens struktur 

Oppgaven består av fire hovedkapitler. I første kapittel innledes litteraturgjennomgangen med 

en presentasjon av kunnskapsfeltet i dag, teoretisk og empirisk forståelse for temaet, 

avgrensning, formål og problemstillinger for oppgaven. Deretter redegjøres det i andre 

kapittel for den metoden som har blitt benyttet – en systematisk litteraturgjennomgang. 



3 
 

Resultatene fra litteraturgjennomgangen presenteres i tredje kapittel, før oppgavens funn 

avslutningsvis diskuteres i fjerde kapittel. I sistnevnte kapittel adresseres i tillegg styrker og 

begrensninger ved oppgaven, refleksjoner rundt kliniske implikasjoner og fremtidig 

forskning, samt at konklusjoner trekkes. 

 

1.4 Perinatal depresjon hos foreldre 

Depresjon defineres ifølge den internasjonale diagnosemanualen International Classification 

of Diseases 10 (ICD-10) som en stemningslidelse eller affektiv lidelse (World Health 

Organization, 1992), og er en av hovedårsakene til funksjonssvikt hos mennesker i dagens 

samfunn (World Health Organization, 2018). Depressive lidelser er blant de psykiske 

lidelsene som forekommer hyppigst hos voksne (Beidel, Frueh, & Hersen, 2014) og fører 

også til betydelige kostnader for samfunnet. For samlebetegnelsen depressive lidelser 

domineres det kliniske bildet av forandringer i grunnstemning. Forandringen karakteriseres 

blant annet av følelser av tristhet og verdiløshet, irritasjon, mangel på interesse for aktiviteter 

som tidligere var kilde til glede, forstyrrelser i søvn og appetitt, samt tidvis tanker om døden 

og det å dø (Beidel et al., 2014). Det er imidlertid viktig å presisere at de depressive 

symptomene kan variere fra lett grad uten alvorlig funksjonssvikt til de mest alvorlige former 

med uttalt lidelse, funksjonssvikt og suicidalitet. 

Nedstemthet og depresjon i forbindelse med svangerskap og fødsel har det samme 

tilstandsbildet, men oppstår rundt en hendelse og spesiell livsfase som skiller seg fra 

depresjon generelt. Tradisjonelt deles depresjon i forbindelse med fødsel inn i tre ulike 

tilstander: barseltårer («postpartum blues»/«baby blues»), fødselsdepresjon («postpartum 

depresjon»/«barseldepresjon») og fødselspsykose («postpartum psykose») (Eberhard-Gran & 

Slinning, 2007b). Depresjon under graviditet og i barselperioden fører med seg en rekke 

tidsmessige betegnelser som gir informasjon om tidspunkt for depresjonen relatert til selve 

fødselen. Prenatal og antenatal depresjon er begreper som begge refererer til depresjon som er 

tilstede før fødsel (Eberhard-Gran, 2009). Depresjon som oppstår i etterkant av fødsel 

betegnes som postpartum eller postnatal depresjon (Eberhard-Gran & Slinning, 2007a). 

 Perinatalfasen defineres imidlertid på ulike måter. Store medisinske leksikon 

definerer perioden som «det som gjelder svangerskapstiden etter 22. uke samt barnets syv 

første levedøgn» (Lie, 2018). Det betyr fra omtrent midten av andre trimester, det vil si fra 

midten av svangerskapet. Starttidspunktet for den perinatale fasen er nokså sammenfallende 

med tidspunktet man regner med at ekstremt for-tidlig fødte barn tidligst kan overleve i dag 
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(Helsebiblioteket/BMJ Best practice, 2017). Ifølge Raphael-Leff (2001) later andre trimester 

av svangerskapet til å være den perioden hvor mødre er mer intenst og detaljert opptatt av 

graviditeten, sammenlignet med første trimester. Det er samtidig den perioden hvor 

tilknytningen til det ufødte barnet styrkes. Eberhard-Gran (2009) bruker begrepet «den 

perinatale perioden» mer åpent for å betegne depresjon i perioden før fødselen og i tiden etter 

fødsel, uten å presisere når i svangerskapet eller hvor lang tid etter fødsel. O'Hara og Wisner 

(2014) beskriver på sin side at psykiske lidelser i perinatalfasen refererer til lidelser som er 

tilstede under svangerskapet og opptil ett år etter fødsel. Ved å benytte begrepet «perinatal 

depresjon» vil den aktuelle litteraturgjennomgangen legge til grunn en forståelse av perioden 

fra og med tredje trimester i svangerskapet og opptil 24 måneder postpartum, uten å legge 

føringer på når perinatal depresjon hos foreldre måles innenfor rammene for undersøkelsen. 

Denne forståelsen kombinerer elementer fra de ulike overnevnte definisjonene, og begrunnes 

med at en slik forståelse favner den viktige tiden både før, under og etter fødsel, noe som også 

er i tråd med tankegangen bak «de 1001 kritiske dager» (The 1001 Critical Days, 2016). 

 

1.4.1 Depressive symptomer eller klinisk diagnose 

I likhet med den perinatale fasen, defineres også perinatal depresjon på ulike måter (O'Hara & 

Wisner, 2014). På den ene enden av spekteret, defineres perinatal depresjon symptomatisk 

som å overskride en terskel på et screeninginstrument, slik som Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS) (Cox, Holden, & Sagovsky, 1987). På den andre siden av spekteret 

defineres tilstanden strengere når en kliniker benytter seg av et diagnostisk intervju for å sette 

diagnosen, slik som ved hjelp av Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID). Denne 

litteraturgjennomgangen vil ta hensyn til begge definisjonene av perinatal depresjon.  

Den kliniske diagnosen «depresjon» skiller seg således fra det å ha symptomer på 

depresjon. Symptomene på depresjon kan imidlertid være like viktig å oppdage selv om man 

ikke får en klinisk depresjonsdiagnose (Gotlib, Lewinsohn, & Seeley, 1995). Perinatal 

depresjon er ikke en separat klinisk diagnose i diagnosesystemene International Classification 

of Diseases 10 (ICD-10) og Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-

V) (American Psychiatric Association, 2013; World Health Organization, 1992). Dersom 

symptomtrykket er tilstrekkelig høyt, får individet som regel en «vanlig depresjonsdiagnose» 

for depressiv episode (major depressive disorder, MDD) såfremt det ikke er komorbid 

bipolaritet, psykoser eller annet tilstede i det kliniske tilstandsbildet. For at det skal kalles en 

fødselsdepresjon i diagnosesystemene må individet oppfylle kriteriene for depressiv episode, 

og samtidig oppfylle tidskriteriet om at starttidspunkt for depresjonen er under svangerskap 
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eller innen fire (DSM-V) eller seks uker (ICD-10) etter fødsel (BMJ Best Practice, 2018). 

Forståelsen av den perinatale fasen kan derfor som nevnt favne bredere tidsmessig enn hva 

man gjør ved kun å basere undersøkelsen på diagnosekriteriene i begge de internasjonale 

diagnosesystemene. Den depressive episoden kan videre spesifiseres som mild, moderat eller 

alvorlig innen ICD-10-systemet (World Health Organization, 1992). 

 

1.4.2 Forekomst av perinatal depresjon hos foreldre 

Forekomsten av barseldepresjon hos fødende kvinner er globalt estimert til ca. 10-15 % 

(Eberhard-Gran, Slinning, & Rognerud, 2014). Med nærmere 60 000 årlige fødsler i Norge 

kan barseldepresjon potensielt ramme ca. 6-9 000 kvinner og deres spedbarn hvert år 

(Statistisk sentralbyrå, 2018). Det bemerkes at dette er målt i depressive symptomer og ikke 

nødvendigvis gjenspeiler en klinisk depresjon (Eberhard-Gran et al., 2014). Estimatet belyser 

imidlertid en utbredt utfordring i befolkningen som synes å skape store og langvarige plager 

hos dem som rammes. Når det gjelder forekomsten blant menn viste en metaanalyse av 

Paulson og Bazemore (2010) at ca. 10 % av fedre i de inkluderte studiene opplevde depresjon 

pre- og postnatalt (fra tredje trimester i svangerskapet til seks måneder postpartum). 

Forekomsten var imidlertid høyest i perioden tre til seks måneder etter fødsel, og i denne 

perioden rapporterte så mange som 26 % av fedrene at de opplevde symptomer på depresjon. 

Dette funnet skiller seg dermed betydelig fra andre funn som indikerer at de fleste 

barseldepresjoner hos kvinner starter i svangerskapet (Fredriksen, von Soest, Smith, & Moe, 

2017), og peker på en mulig ulikhet i forekomst mellom mødre og fedres perinatale depresjon. 

Det er for eksempel vist at omkring en tredjedel av alle barseldepresjoner hos mødre 

starter under graviditeten (Eberhard-Gran & Slinning, 2007a; Wisner, Sit, McShea, & et al., 

2013). Wisner et al. (2013) fant i sin studie at ca. 40 % av kvinnene som deltok rapporterte 

starttidspunktet for den depressive episoden som postpartum, mens ca. 27 % av kvinnene 

opplevde depresjon før svangerskapet startet. Depresjon under svangerskapet er også en 

risikofaktor for barseldepresjon hos kvinner (Beck, 2001). I den forbindelse synes det derfor 

hensiktsmessig å undersøke depresjon i hele den perinatale tidsperioden, altså både i 

svangerskapet og i tiden etter fødsel. 

 

1.4.3 Samfunnsmessige kostnader av perinatal depresjon 

I tillegg til å kunne føre til omfattende psykologiske vansker for de som rammes, utgjør 

perinatal depresjon samtidig en stor økonomisk kostnad for samfunnet. Britiske National 



6 
 

Health Service har undersøkt kostnadene som perinatal depresjon vil føre til i løpet av et liv 

(Curtis & Burns, 2017). Totalt vil mor og barns kostnader grunnet perinatal depresjon samlet 

være på £78,907, noe som tilsvarer 850 531 NOK i august 2018. Dette er hva det koster 

samfunnet per mor-barn-dyade at mor opplever perinatal depresjon. Bauer (2014) finner 

tilnærmet tilsvarende utregninger i sin oversikt over kostnader grunnet psykiske vansker i den 

perinatale fasen. Det finnes ingen tilsvarende tall for Norge, men det er grunn til å tro at 

kostnadene er store også her. Dersom opptil ca. 6-9 000 mødre og deres spedbarn kan rammes 

av postpartum depresjon i Norge hvert år, er det imidlertid grunn til å tro at depresjon i en 

brede forståelsen av hele den perinatale fasen vil ramme enda flere. Med utgangspunkt i 

tallene på postpartum depresjon i Norge tilsvarer dette en betydelig økonomisk kostnad for 

samfunnet, noe som videre peker på betydningen kunnskap om forebygging og tidlig 

identifisering av disse tilfellene vil kunne ha. 

 

1.5 Sosio-emosjonell fungering hos sped- og småbarn 

Undersøkelser av små barns utvikling og fungering deles ofte inn i tre ulike domener – (1) 

utvikling av tilknytning, tilknytningsmønstre, og samspill med nære omsorgspersoner, (2) 

kognitiv utvikling, inkludert kommunikasjon, språklig utvikling og motorisk/fysisk utvikling, 

samt (3) sosio-emosjonell utvikling (Tetzchner, 2012). Denne inndelingen i tre domener er i 

overenstemmelse med hvordan diagnosesystemet DC:0-5™ forholder seg til spedbarns 

utvikling av psykopatologi (ZERO TO THREE, 2016), selv om inndelingen av fungering i 

diagnosesystemet er enda mer fininndelt for å kunne spesifiserer barns vansker i en grad som 

gir god nok bakgrunn for spesifikke tiltak. Denne litteraturgjennomgangen vil ta for seg det 

tredje domenet, sosio-emosjonell utvikling og fungering. Ettersom fokuset for 

litteraturgjennomgangen ikke spesifikt er på diagnostisk vurdering og kliniske diagnoser hos 

barnet, men mer på ulike vansker og utfordringer generelt, blir ikke systemet i DC:0-5™ 

videre diskutert i oppgaven. 

 

1.5.1 Sosiale og emosjonelle ferdigheter 

Sosiale og emosjonelle ferdigheter er grunnleggende for menneskelig fungering. Spedbarn er 

født med potensialet til å tilegne seg kompetanser innenfor det sosiale og emosjonelle 

spekteret, og kompetanse på disse områdene utgjør grunnlaget for all videre utvikling hos 

barn (ZERO TO THREE, 2016). Sosio-emosjonell utvikling defineres som barnets kapasitet 

til å utvikle ferdigheter knyttet til å oppleve, håndtere og uttrykke hele spekteret av positive 
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og negative emosjoner; utvikle nære, tilfredsstillende relasjoner med andre barn og voksne; 

samt aktivt utforske miljøet sitt og lære (Center on the Social Emotional Foundations for 

Early Learning; Pontoppidan et al., 2017). Utviklingen foregår fra fødsel til fem års alder, og 

den kontinuerlige prosessen foregår i konteksten av familien, nærsamfunnet og kulturen. 

Videre fremhever Center on the Social Emotional Foundations for Early Learning at 

helsepersonell skal fremme sunn utvikling ved å støtte god sosio-emosjonell fungering hos 

alle små barn, og gjøre en innsats for å unngå at sosio-emosjonelle vansker oppstår eller 

forverres hos barn i risiko. Helsepersonell skal også identifisere og jobbe for å forbedre 

vanskene som blir synlige, samt henvise barn og familier videre til passende helsetjenester 

ved behov. 

Barn er spesielt påvirkbare og sårbare i sine første leveår. Det tidlige samspillet 

mellom foreldre og barn står sentralt i forståelsen av spedbarnets sosiale og emosjonelle 

utvikling. Winnicott (1965) var en av de første som påpekte at for å forstå et barns utvikling, 

kan en ikke se på barnet isolert, en må se det i samspill med andre mennesker. For at små barn 

skal kunne utvikle sine sosiale og emosjonelle kompetanser, er de avhengige av samspill med 

et trygt og varmt omsorgsmiljø med voksenpersoner som ser dem, regulerer dem, og som på 

ulike måter bidrar til at de tilegner seg ferdighetene som vil være nødvendig allerede fra tidlig 

barndom av (Smith, 2010).  

Det er forventet at friske sped- og småbarn med normal utvikling i de første to 

leveårene tilegner seg en rekke ulike kompetanser og ferdigheter innenfor det sosiale og 

emosjonelle spekteret (ZERO TO THREE, 2016). Blant annet forventes det at spedbarn i 

løpet av det første leveåret øker graden av oppmerksomhet mot og interesse for kjente 

personers ansikt, blikk, stemme og gester, samt at de i økende grad imiterer ansiktsuttrykk, 

lyder og gester som kommer fra omsorgspersoner. Kommunikasjonen utvikles også ved at 

relasjonen til andre blir mer og mer tosidig, og at barnet evner å uttrykke flere og flere 

følelser. Videre forventes det eksempelvis at småbarn i løpet av det andre leveåret deltar mer 

aktivt i lek og samhandling med andre, ytrer sine ønsker og behov tydeligere, utforsker mer 

på egenhånd og imiterer mer komplekse handlinger. I tillegg utvikles samhandlingen med 

andre ved humor og inkludering. Se Tabell 5 (Vedlegg) for en detaljert oversikt over disse 

utviklingsmessige milepælene. De sosio-emosjonelle kompetansene som utvikles i de første 

leveårene fasiliterer senere kognitiv utvikling, samt hvorvidt barnet er klar for skolestart, økt 

prestasjon på skolen, og senere utfall i livet, inkludert helsestatus som voksen og suksess i 

arbeidslivet (Palmer et al., 2013). Hvorvidt barnet er klar for skolestart er et viktig aspekt som 

gjør at i en skolesammenheng er man mer opptatt av den sosio-emosjonelle kompetansen hos 
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barnet nå enn hva man tidligere har vært (Havighurst & Harley, 2007). Det er med andre ord 

av stor betydning at barn utvikler en god fungering på det sosio-emosjonelle området. 

 

1.5.2 Vansker knyttet til sosio-emosjonell fungering 

Utfordringer knyttet til sosio-emosjonell fungering kan ha betydelig negativ påvirkning på 

psykisk helse og funksjonsnivå hos barn, og kan føre til vansker av ulik art (Denham, Wyatt, 

Bassett, Echeverria, & Knox, 2009). Eksempler på slike sosio-emosjonelle vansker er dårlig 

emosjonsregulering, utagerende atferd, aggresjon, engstelse, tilbaketrekking, mistrivsel, 

urolighet, manglende impulskontroll og tristhet (Sanner, Smith, Wentzel-Larsen, & Moe, 

2016; ZERO TO THREE, 2016).  

Når utvikling og fungering knyttet til potensielle sosio-emosjonelle problemer 

undersøkes og vurderes, benyttes ulike begreper avhengig av hvilke måleinstrumenter en tar 

utgangspunkt i. Ofte anvendes begrepene eksternaliserende vansker, internaliserende vansker 

og reguleringsvansker. Disse begrepene er blant annet hyppig brukt i instrumentene Infant-

Toddler Social Emotional Assessment (ITSEA) og kortversjonen av denne (BITSEA) (Carter, 

Briggs-Gowan, Jones, & Little, 2003), samt i Child Behavior Checklist (CBCL) som er en del 

av ASEBA-systemet (Achenbach, Ivanova, Rescorla, Turner, & Althoff, 2016; Achenbach & 

Ruffle, 2000). Dette er i tråd med hvordan Kauffman (2001) skisserer to hovedkategorier av 

sosio-emosjonell fungering. Eksternaliserte vansker er sosiale vansker som betegner 

utagerende atferd (aggresjon, impulskontroll og utagering) og/eller atferdsvansker og 

sosialisert aggresjon. Internaliserte vansker er emosjonelle vansker som eksempelvis nervøse 

barn med hemmet atferd, høy angst, bekymringer, depresjoner og lignende. Sistnevnte 

kategori kan også vises i tilbaketrekking og umodenhet. Dysregulering er begrepet som 

benyttes for å beskrive vansker knyttet til regulering av både emosjoner og atferd, heretter 

betegnet som reguleringsvansker. 

Flere risikofaktorer har blitt anerkjent som potensielle bidrag til at slike vansker 

oppstår hos barn, herunder medfødt temperament, opplevd grad av stress og trygghet hos 

barnet, negative livshendelser, foreldres psykiske helse, med mer (Bohlin & Hagekull, 2009; 

Carr, 2016) Dersom tilstedeværelsen av risikofaktorene er kjent, er også muligheten for å 

begrense den potensielle påvirkningen på funksjon større. For at dette skal være mulig og for 

å kunne sette inn nødvendige tiltak, er tidlig identifisering av risikofaktorer viktig. Depresjon 

hos mødre er én slik risikofaktor, og en viktig risikofaktor for at deres sped- og småbarn skal 

utvikle en rekke vansker innenfor de sosiale og emosjonelle ferdighetene (Azak, 2010; 

Mathiesen, Sanson, & Karevold, 2018).  
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1.5.3 Undersøkelser av sosio-emosjonell fungering 

Flere informasjonskilder benyttes for å få innsikt i barns utvikling og fungering. Sosio-

emosjonell utvikling i de første leveårene foregår hovedsakelig i konteksten av forholdet 

mellom barnet og foreldre (Pontoppidan et al., 2017), og foreldrerapporterte mål er med dette 

svært relevante når man skal vurdere barns sosio-emosjonelle fungering. Foreldrerapporter 

består av spørreskjemaer hvor foreldrene vurderer sitt eget barn og benyttes hyppig til dette 

formålet. Objektive ekspertvurderinger via observasjon av blant annet lek og samspillsøvelser 

er en annen kilde til informasjon som kan benyttes. I klinisk utredning av barns sosio-

emosjonelle utvikling regnes det som en fordel å også innhente informasjon fra profesjonelt 

helsepersonell uavhengig av foreldrene. En kombinasjon av såkalt subjektive mål fra 

foreldrerapporterte spørreskjemaer og objektive mål fra observasjonelle undersøkelser gjort 

av kliniker, anbefales særlig. Likevel er bruken av observasjon vanskeligere med sped- og 

småbarn, da unge barn er mer sårbare for kontekstuelle endringer og påvirkes mer av 

testsituasjonen enn eldre barn. En fordel med bruken av foreldrerapporterte mål er at de drar 

nytte av den omfattende kunnskapen foreldre har om sine egne barn, på tvers av kontekst og 

tid (Pontoppidan et al., 2017). Nettopp fordi foreldre har en unik erfaring med og kjennskap 

til sitt eget barn regnes denne informasjonskilden som verdifull. Ulempene med 

foreldrerapporteringer er blant annet at de som fyller ut svarene kan oppfatte spørsmålene 

annerledes enn de som har laget spørsmålene (Tetzchner, 2012), samt at vurderingen gjort av 

foreldrene kan ha blitt påvirket av deres tilstand. I dette tilfellet gjelder det et depressivt 

tilstandsbilde, og på den måten vil grunnlaget svarene blir gitt på kunne variere fra person til 

person. 

 

1.6 Sammenhengen mellom perinatal depresjon hos 

foreldre og den sosio-emosjonelle fungeringen hos barna 

Tidligere kunnskapsoppsummeringer har hovedsakelig fokusert på å sammenfatte kunnskap 

om enten fars (Gentile & Fusco, 2017; Sweeney & MacBeth, 2016) eller mors (Davalos, 

Yadon, & Tregellas, 2012; Kingston & Tough, 2014; Kingston, Tough, & Whitfield, 2012) 

psykiske helse atskilt fra hverandre. Ved flere anledninger har både depresjon og 

angstsymptomer i forbindelse med svangerskap og barsel blitt undersøkt, enten hos mor eller 

hos far. Barker, Iles, og Ramchandani (2017) hevder at det i dag råder en større anerkjennelse 

av behovet for å studere familier som et komplekst system, heller enn kun å fokusere på de 
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individuelle aspektene ved fungering hos den ene eller den andre forelderen. Den aktuelle 

litteraturgjennomgangen er et forsøk på å bidra til en slik forbindelse. Depresjon hos fedre i 

den perinatale perioden har det blitt forsket mindre på sammenlignet med hos mødre. De 

seneste årene har man imidlertid sett en stabil økning i forskning som adresserer den 

potensielle påvirkningen fedre har på sine barns utvikling (Barker et al., 2017). Videre har 

flere kunnskapsoppsummeringer fokusert på andre utfallsområder av sped- og småbarns 

utvikling og fungering, enn kun sosio-emosjonell utvikling. Dette inkluderer domener ved 

barns utvikling som blant annet det fysiske, motoriske, kognitive og språklige. Andre har 

oppsummert utfall ved barnas utvikling og fungering på mer generelt grunnlag (Kingston & 

Tough, 2014). På bakgrunn av det skisserte fokuset for forskningen på perinatal depresjon og 

utfall hos barna, synes det særlig hensiktsmessig å også undersøke hvorvidt mødres og fedres 

perinatale depresjon har en ulik påvirkning på en konkret del av fungeringen i sped- og 

småbarnsalder – sosio-emosjonell fungering. 

Innen utviklingspsykologien finnes det flere teorier og modeller som omhandler ulike 

spesifikke psykologiske fenomener, og som samlet gir et bidrag til å forstå utvikling 

(Tetzchner, 2012). For å forstå sammenhengen mellom foreldres perinatale depresjon og den 

sosio-emosjonelle fungeringen hos barn, er det nyttig med et teoretisk rammeverk som 

forståelsesmodell. Utviklingspsykologiske teorier har lenge fokusert mest på de nære 

familierelasjonene, og særlig på relasjonen mellom mor og barn. Bronfenbrenner (1979) og 

hans teori om økologiske system for menneskelig utvikling har bidratt til at man i større grad 

har studert barns utvikling innenfor en bredere sosial og samfunnsmessig ramme (Tetzchner, 

2012). Denne praksisen kan være gjeldende for den sosio-emosjonelle fungeringen hos barnet 

også, hvor fedre blir mer og mer involvert i undersøkelsene (Barker et al., 2017).  

 

1.6.1 Transaksjonsmodellen 

Flere teoretiske bidrag adresserer interaksjonen mellom foreldre og barn som noe som 

påvirkes i flere retninger (Bronfenbrenner, 1979; Sameroff, 1975). En av de mest relevante 

teoriene for denne litteraturgjennomgangen er transaksjonsmodellen, et perspektiv fra 

utviklingen av psykopatologi. Denne modellen anser tilpasningsvansker som et delvis resultat 

av pågående utvekslinger mellom barna og deres omsorgsmiljø (Choe, Sameroff, & 

McDonough, 2013).  

Transaksjon dreier seg om den gjensidige påvirkningen mellom individ og miljø over 

tid, og transaksjonseffekter er resultatet av denne gjensidige påvirkningen (Tetzchner, 2012). 

Påvirkning skjer ikke ensidig fra omgivelser på barn, men barn påvirker også sine egne 
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omgivelser. Eksempelvis får barn som er utadvendte helt andre reaksjoner fra omgivelsene 

enn barn som er sjenerte og tilbaketrukne. Det er altså ikke nok å studere hvordan forhold i 

omgivelsene påvirker barn, man må også undersøke hvordan barn er med på å skape sine 

omgivelser. En transaksjonsmodell (Sameroff, 2010) er således en modell som beskriver en 

forståelse av prosessene og betingelsene som former et utviklingsforløp, og tar hensyn til 

hvordan individ og omgivelser har påvirket hverandre over tid. Et vanlig eksempel på 

transaksjon er den gjensidige påvirkningen mellom foreldre og barn over tid. På et gitt sted i 

transaksjonskjeden får et barn foreldrene sine til å reagere på en bestemt måte. Barnet blir så 

påvirket av foreldrenes reaksjoner, og påvirker igjen foreldrene, og så videre i stadig lengre 

kjeder. Det innebærer at både barns egenskaper og forhold i omgivelsene får stadig ny 

betydning i løpet av utviklingsprosessen (Sameroff, 2010). Hvilken virkning et barns atferd 

har på voksne, avhenger altså av hvordan de voksne oppfatter atferden deres. Et engstelig 

spedbarn kan for eksempel påvirke foreldre til å reagere med tilbaketrekking og mindre 

samspill, mens dette videre fører til at spedbarnet utviser ytterligere engstelse. På bakgrunn av 

dette kan man derfor forstå sammenhengen mellom foreldres perinatale depresjon og den 

sosio-emosjonelle fungeringen hos sped- og småbarn som et forhold som gjensidig påvirker 

hverandre. 

 

1.6.2 Mødres perinatale depresjon 

Det er godt dokumentert i forskningslitteraturen at barn av deprimerte mødre er i risiko for 

skjevutvikling og en rekke psykiske lidelser (Azak, 2010; Mathiesen et al., 2018), og en viktig 

utfordring for forskere og klinikere er å forstå prosessene som ligger til grunn for både 

uheldige og gode utviklingsveier. I tillegg til å undersøke hvordan depresjon eller depressive 

symptomer henger sammen med uheldig utvikling hos barn, er man opptatt av å forstå 

hvordan faktorer som inntreffer sammen med depresjon hos mor, påvirker utviklingen til 

barna over tid, enten gjennom å øke risikoen for at barnet blir skadelidende, eller bidra til å 

beskytte det mot en negativ utvikling (Azak, 2010). Denne litteraturgjennomgangen fokuserer 

imidlertid på forhold ved depresjon i den perinatale tiden hos foreldre. 

 Depresjon under svangerskapet og i tiden etter fødsel bør fanges opp og behandles, 

ettersom ubehandlet eller inadekvat behandlet psykisk sykdom i seg selv er forbundet med økt 

risiko for komplikasjoner både hos mor og barn (Eberhard-Gran & Slinning, 2007b). 

Postpartum depresjon er også vist å kunne ha negativ innvirkning på mor-barn-relasjonen, 

samt barnets sosiale, emosjonelle, kognitive og fysiske utvikling (Field, 2010). Ubehandlet 

psykisk lidelse hos mødre forstyrrer det tidlige forholdet mellom mødre og barn, og bidrar til 
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en rekke kortvarige og mer langvarige utfall hos barna, inkludert økt risiko for hemmet 

mental og motorisk utvikling, kognitive kompetanser hos spedbarn, dårlig selv-regulering og 

lav selvfølelse og atferdsproblemer (Field, 2010; Goodman & Gotlib, 1999). 

 Når det gjelder de tidlige interaksjonene mellom mor og barn, finner studier at 

guttebabyer var mer sårbare for høye nivåer av depressive symptomer hos mødre, 

sammenlignet med jentebabyer (Weinberg, Olson, Beeghly, & Tronick, 2006). I den samme 

studien fant de at mødre med høye nivåer av depressive symptomer og sønnene deres hadde 

mer utfordrende interaksjoner. 

 

1.6.3 Fedres perinatale depresjon 

Fedres perinatale depresjon har generelt blitt forsket mindre på, sammenlignet med mødres. 

Undersøkelser gjort av fedres perinatale depresjon knyttet til utfall hos barnet har vist at 

depresjon er assosiert med en økt risiko for utviklingsmessige og atferdsmessige problemer 

hos sped- og småbarn, samt for ulike psykiske lidelser hos eldre barn (Gentile & Fusco, 

2017). I sin systematiske litteraturgjennomgang konkluderer Gentile og Fusco (2017) med at 

sped- og småbarn av deprimerte fedre viste utfordringer som økt gråting, hyperaktivitet, 

atferdsvansker, psykologiske og utviklingsmessige svekkelser og dårligere sosial fungering. 

Barn i skolealder med deprimerte fedre hadde dobbelt så høy risiko for å få en psykisk 

diagnose. En studie av Ramchandani og Psychogiou (2009) påpeker at depressive lidelser 

også kan påvirke kvantiteten og kvaliteten på interaksjon mellom fedre og barna deres. 

Sweeney og MacBeth (2016) konkluderte i sin review-artikkel med at fedres depresjon har en 

negativ påvirkning på utviklingen hos barna, både når depresjon er tilstede i den antenatale og 

i den postnatale tidsperioden. Undersøkelsen fokuserer hovedsakelig på eldre barn og 

ungdommer, og av de inkluderte studiene er det kun én som ser på sped- og småbarn i den 

aktuelle aldersgruppen. Ramchandani et al. (2012) undersøkte i sin studie tidlige interaksjoner 

mellom fedre og deres barn, og fant en sammenheng mellom fedres depresjon og tidlig 

eksternaliserende vansker hos barn ved 12 måneder. Aldersgruppen fra null til 24 måneder er 

imidlertid ikke undersøkt godt nok i empiriske studier, og feltet preges dermed av manglende 

oppsummert kunnskap. 

 

1.6.4 Sammenfatning av dagens kunnskap 

Oppsummert er den tilgjengelige kunnskapen om sammenhengen mellom foreldres perinatale 

depresjon og den sosio-emosjonelle fungeringen hos sped- og småbarn at forskningsfeltet er 
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nokså enstemt i at det finnes en negativ sammenheng mellom disse forholdene. Hvorvidt 

denne effekten eksplisitt er gjeldende også for sped- og småbarn i alderen null til 24 måneder 

forblir usikkert, ettersom de fleste av studiene og kunnskapsoppsummeringene ikke fokuserer 

spesifikt på denne aldersgruppen. Mangelen på fokus på de aller minste barna gjelder særlig 

for forskningen på fedres depresjon.  

Visse kunnskapshull er således fortsatt tilstede på feltet. Det er ikke tydelig hvordan 

mødres og fedres perinatale depresjon sammen påvirker barnas fungering. 

Litteraturgjennomgangen søker derfor å undersøke dette. 

 

1.7 Formål og problemstilling 

Formålet med denne studien er å bidra til å oppsummere nyere forskning på feltet som 

omhandler spedbarns sosio-emosjonelle fungering i lys av foreldres depresjon. Mer spesifikt 

gjøres dette ved å utføre en systematisk litteraturgjennomgang, og på den måten kunne 

identifisere hva som er blitt forsket på og ikke, identifisere motstridende tanker og idéer, 

kritisk vurdere forskningsfeltet, samt peke på eksisterende kunnskap. Samlet kan dermed 

kunnskap om hvordan den sosio-emosjonelle fungeringen hos barn påvirkes av begge 

foreldres perinatale depresjon, bli tilgjengelig for både helsepersonell og målgruppen selv. 

Den overordnede problemstillingen for oppgaven er å undersøke sammenhengen 

mellom foreldres perinatale depresjon og den sosio-emosjonelle fungeringen hos sped- og 

småbarn i perioden fra fødsel til 24 måneders alder. Forskningsspørsmålet undersøkes 

nærmere ved å dele barna inn i to aldersgrupper – fra fødsel til og med tolv måneder og fra 

tretten til og med tjuefire måneder, og deretter undersøke hvordan begge foreldres depresjon 

påvirker deres sosio-emosjonelle fungering i de nevnte tidsperiodene. Hvorvidt det er slik at 

mødres og fedres perinatale depresjon påvirker den sosio-emosjonelle fungeringen hos barna 

ulikt, er videre gjenstand for undersøkelse. Med utgangspunkt i teorien og empirien som har 

blitt presentert innledningsvis i dette kapittelet, er dermed følgende hovedproblemstilling 

utarbeidet: 

 

Hvordan påvirker foreldres perinatale depresjon den sosio-emosjonelle fungeringen hos 

sped- og småbarn, målt ved foreldrerapporterte spørreskjemaer? 

 

Denne vil besvares gjennom følgende tre underproblemstillinger: 
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1) Hvordan påvirkes den sosio-emosjonelle fungeringen hos barn fra fødsel til og med 

tolv måneder?  

2) Hvordan påvirkes den sosio-emosjonelle fungeringen hos barn fra tretten til og med 

tjuefire måneder?  

3) Er det slik at mødres og fedres perinatale depresjon påvirker den sosio-emosjonelle 

fungeringen hos sped- og småbarn ulikt? 
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2 Metode 
Det finnes en rekke typer litteraturgjennomganger (Grant & Booth, 2009). For å få et bredest 

mulig inntrykk av forskningsfeltet ble det i denne oppgaven benyttet en systematisk 

litteraturgjennomgang («systematic review») som studiedesign. Slike litteraturgjennomganger 

blir utført ved å systematisk søke etter, vurdere og syntetisere forskning, og en benytter ofte 

forhåndsbestemte retningslinjer i arbeidet (Grant & Booth, 2009). I denne 

litteraturgjennomgangen ble empiriske studier av kvantitativ art, som hadde undersøkt 

sammenhengen mellom foreldres perinatale depresjon og den sosio-emosjonelle fungeringen 

hos sped- og småbarn, gjennomgått. Dette ble gjort i tråd med retningslinjene Preferred 

Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) utarbeidet av Liberati 

et al. (2009), som også ble benyttet som fremgangsmåte for arbeidet. Formålet med en 

systematisk litteraturgjennomgang er å se forskningsresultater fra relevante studier om en 

problemstilling under ett, og på den måten gi et balansert bilde av hva forskning har vist om 

en bestemt problemstilling (Helsebiblioteket, 2016), samt hva som eventuelt mangler. 

Metoden og studiedesignet ble således vurdert som det mest passende forskningsdesignet for 

å besvare oppgavens problemstilling. 

 

2.1 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

2.1.1 Inklusjonskriterier 

I forkant av litteratursøket ble inklusjonskriteriene bestemt. Kriteriene skulle brukes for å 

identifisere relevante studier som undersøker sammenhengen mellom foreldres perinatale 

depresjon og den sosio-emosjonelle fungeringen hos sped- og småbarn. Følgende 

inklusjonskriterier ble satt:  

a) artikler som undersøker depresjon hos én eller begge foreldrene i perioden fra siste 

trimester i svangerskapet og opp til 24 måneder etter fødsel,  

b) artikler som undersøker sosio-emosjonell fungering hos sped- og småbarn i perioden 

fra fødsel og opp til 24 måneder,  

c) empiriske studier som undersøker depresjon definert som både klinisk 

depresjonsdiagnose og selvrapporterte depressive symptomer hos foreldre,  

d) empiriske studier som baserer undersøkelsen av sosio-emosjonell fungering på 

foreldrerapporterte spørreskjemaer, samt 

e) engelskspråklige artikler, 
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f) publisert i vitenskapelige tidsskrifter. 

 

En nedre tidsgrense for søket ble ikke satt, da målet var å fokusere på hvilken 

kunnskap som finnes på feltet uavhengig av publikasjonsdato. Langtidsstudier ble inkludert i 

utvelgelsen av artikler, til tross for at disse kan ha inneholdt målinger på foreldres depresjon 

eller barnets sosio-emosjonelle fungering etter 24 måneders alder, så fremt de oppfylte 

inklusjonskriteriene og rapporterte relevante data mellom siste trimester i svangerskapet og 24 

måneder postpartum. Data utenfor denne tidsrammen ble ekskludert da de ikke var relevante 

for problemstillingen i denne oppgaven. Ved å åpne for inkludering av langtids 

oppfølgingsstudier øker sannsynligheten for å inkludere relevante studier. 

Studier som undersøkte andre psykiske lidelser hos foreldre i tillegg til depresjon, ble 

inkludert gitt at det var mulig å trekke ut data fra depresjonsmålene. Studier som undersøkte 

andre sider ved sped- og småbarns utvikling og fungering ble inkludert gitt at det også her var 

mulig å trekke ut data fra mål på sosio-emosjonell fungering. 

 

2.1.2 Eksklusjonskriterier 

Eksklusjonskriteriene var studier som hadde hovedvekt på angstlidelser og andre psykiske 

lidelser hos foreldre, på behandling av depresjon hos foreldre (både samtaleterapi og 

medikamentell behandling), fokus på utvikling hos fosteret under svangerskapet, samt fokus 

på barnas kognitive, språklige, fysiske og motoriske utvikling og fungering. I tillegg ble det 

vurdert at feltet som omhandler tilknytning, tilknytningsmønstre og samspill mellom foreldre 

og barn ble ekskludert fra utvalget. Studier med hovedvekt på denne delen av barns fungering 

ble derfor ekskludert, til tross for at visse elementer overlapper med elementer innen sosio-

emosjonell fungering. Studier med hovedvekt på foreldres stress knyttet til svangerskap og 

barselperioden ble også ekskludert. 

 

2.2 Søkeprosess 

Før det systematiske litteratursøket ble gjennomført, ble en liste med aktuelle søkeord 

utarbeidet. Søkeordene ble utviklet i samarbeid med veiledere, samt fagreferent i psykologi 

Hege Ringnes ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Denne listen dannet utgangspunkt for søket 

som ble gjort i søkemotoren OVID PsycINFO. For den fullstendige søkestrategien, se Tabell 

4 (Vedlegg). OVID PsycINFO administreres av American Psychological Association (APA) 

og er den viktigste databasen for litteratur innen psykologi og psykiatri (RBUP, 2018), samt at 
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databasen dekker faget fra 1800-tallet til i dag (Helsebiblioteket). Til tross for at PRISMA-

retningslinjene understreker behovet for at et systematisk litteratursøk utføres i minst to ulike 

databaser (Liberati et al., 2009), ble det aktuelle litteratursøket begrenset til å utføres i kun én 

database grunnet oppgavens omfang. Litteratursøket ble gjennomført av oppgaveforfatteren 

alene den 4. mai 2018 og genererte totalt 1280 treff. 

Søket ble bygget opp av problemstillingens ulike elementer i tråd med PICOS-

strategien for litteratursøk (Helsebiblioteket, 2016). PICOS er et akronym hvor P står for 

pasientpopulasjon/problem («patient»/«problem»), I står for tiltak/eksponering 

(«intervention»), C står for eventuell sammenligning med et annet tiltak/eksponering 

(«comparison»), O står for utfall/det man ønsker ny kunnskap om («outcome») og S står for 

forskningsdesign («study design») (Liberati et al., 2009). PICOS er en forkortelse for 

elementer som ofte vil være med i et forskningsspørsmål. For å belyse oppgavens 

problemstilling var det ikke behov for å benytte alle leddene i verktøyet, da oppgaven ikke 

søker å vurdere effekten av et konkret tiltak eller intervensjon. Helsebiblioteket (2016) 

anbefaler likevel å benytte seg av verktøyet for å formulere et mest mulig konkret 

forskningsspørsmål som gjenspeiler behovet for informasjon, noe som videre blir synlig i 

søkestrategien. Se Tabell 1 for en oversikt over PICOS-elementene for oppgavens 

problemstilling, samt påfølgende beskrivelse. 

 

Tabell 1. PICOS-elementer ved oppgavens problemstilling. 
 

P I C O S 

Perinatalt deprimerte 

foreldre med sped- og 

småbarn 0-24 mnd. 

  Sosio-emosjonell 

fungering hos 

barna 

Kvantitative 

studier 

 

Populasjonen (P) som ble undersøkt i oppgaven var perinatalt deprimerte foreldre med 

sped- og småbarn i alderen null til 24 måneder. Forskningsspørsmålet undersøkte ikke 

effekten av et konkret tiltak, eksponering, intervensjon eller behandling (I). Sammenligning 

(C) med et annet tiltak ble heller ikke undersøkt, og disse to PICOS-elementene var dermed 

ikke relevante for problemstillingen. Utfallet (O) som ble undersøkt var barnas sosio-

emosjonelle fungering. Studiedesign (S) som ble vurdert som relevant for problemstillingen 

var kvantitative studier. Mer spesifikt ville særlig observasjonsstudier som longitudinelle 

kohortstudier og case-kontrollstudier være relevant, mens randomiserte kontrollerte studier 

(randomised controlled trial, RCT) kun ville være relevant dersom kontrollgruppen var en 
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venteliste hvor oppfølgingen pågikk som vanlig («treatment/care-as-usual»). I en slik RCT-

studie ville ikke kontrollgruppen ha mottatt en annen intervensjon som skulle vurderes, og 

data som potensielt ble inkludert ville ha beskrevet normativ sosio-emosjonell fungering hos 

barna.  

I søkestrategien ble et høyt antall engelske synonymer benyttet for å dekke de norske 

begrepene som det ble tatt utgangspunkt i; «foreldre», «depresjon», «sosio-emosjonell 

utvikling og fungering», samt «sped- og småbarn». I tillegg til de forberedte søkeordene, ble 

også indekstermer fra databasen PsycINFO benyttet. Avslutningsvis ble litteratursøkets treff 

begrenset til å inkludere engelskspråklige artikler publisert i tidsskrifter. 

 

2.3 Seleksjon av relevante artikler 

Oppgaveforfatteren alene gjennomgikk og vurderte de 1280 artiklene som ble identifisert. Det 

ble gjennomført en tre-trinns screening av én rater. Artiklene ble i første omgang vurdert 

basert på tittel. De titlene som var uklare, ble værende til neste trinn og dermed vurdert på 

bakgrunn av sammendraget. Avslutningsvis ble artiklene vurdert basert på fulltekst. 

Oppgaveforfatteren utførte i tillegg en kvalitetssjekk av det systematiske litteratursøket i 

etterkant av screeningen. Det ble gjort stikkprøver blant de ekskluderte artiklene i PsycINFO, 

hvor litteraturgjennomgangens treff ble behandlet. Dette førte til at ytterligere én artikkel som 

møtte inklusjonskriteriene ble identifisert. Oppgaveforfatteren utførte deretter et systematisk 

håndsøk i referanselistene til de inkluderte studiene. Dette gjøres for å undersøke hvorvidt en 

har gått glipp av relevante studier (Liberati et al., 2009). Håndsøket førte til at ytterligere to 

artikler som møtte inklusjonskriteriene ble identifisert. Avslutningsvis ble også 

referanselistene til de tre artiklene som ble identifisert i etterkant av det systematiske 

litteratursøket, gjennomgått. 

 

2.4 Måleinstrumenter 

Datainnsamling ble utført ved å trekke ut nødvendig og nyttig informasjon fra de inkluderte 

studiene. I første omgang ble karakteristika ved studiene rapportert. Informasjonen omhandlet 

navn på artikkelforfatterne, publiseringsår, land for gjennomføring av studien, studiedesign, 

deltakerantall, utvalg og studiens hovedfunn. Deretter ble studienes resultater rapportert i en 

egen tabell separat fra oversiktstabellen. Informasjonen som ble presentert omhandlet navn på 

studie, utfallsmål, måletidspunkt, estimat, konfidensintervall, effektstørrelse (samt eventuell 
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beskrivelse av denne) og p-verdi. Avslutningsvis ble en helhetlig kritisk vurdering av studiene 

gjort, før konklusjoner ble beskrevet. 

 For å forstå evidensen på enkeltstudienes resultater ble det benyttet ulike sjekklister 

for kritisk vurdering av forskningsartikler. Critical Appraisal Skills Programme (CASP) tilbyr 

et utvalg av slike sjekklister, avhengig av hvilket studiedesign som vurderes. CASP Cohort 

Study Checklist (Critical Appraisal Skills Programme, 2018b) ble gjennomgått for de 12 

inkluderte studiene som var longitudinelle kohortstudier, mens CASP Case Control Study 

Checklist (Critical Appraisal Skills Programme, 2018a) ble benyttet for å vurdere de tre 

gjenværende artiklene som var case-kontrollstudier. Sjekklistene består av 12 spørsmål som 

tar for seg tre hoveddomener – studiens validitet, studiens resultater og hvorvidt studiens 

resultater er til hjelp for den lokale populasjonen. For de tre domenene inneholder sjekklistene 

spørsmål om studiens formål, studiens kohort, målinger, identifisering av potensielt 

konfunderende variabler, studiens funn og hvor presise disse er, samt hvorvidt og hvordan 

resultatene kan hjelpe den lokale populasjonen. Samlet kan sjekklistene gi informasjon om 

hvor mye en kan stole på resultatene, hva funnene er og hvorvidt de er relevante. På bakgrunn 

av arbeidet med sjekklistene ble en kvalitativ vurdering av hver studie gjort. Den kritiske 

vurderingen av evidensen oppsummeres i den kvalitative syntesen i neste kapittel ved å 

benytte de tre nevnte hoveddomenene for å beskrive enkeltstudiene. 

 

2.5 Dataanalyser og kritisk vurdering 

Alle inkluderte studier ble først registrert i et detaljert oversiktsskjema, se Tabell 2. Her ble 

studienes karakteristika identifisert og systematisert. En tabell med informasjon spesifikt om 

studiens resultater ble gitt i Tabell 3, herunder informasjon om estimat, konfidensintervall, 

effektstørrelse, statistisk signifikans (dvs. p-verdi), og, om mulig, mål på praktisk eller klinisk 

signifikans. I sammenheng med rapporteringen av studienes karakteristika og funn, ble som 

nevnt en kritisk vurdering av studiene foretatt for hver enkelt studie. Fremgangsmåten for 

vurderingen ble beskrevet i foregående avsnitt, mens informasjonen fra dette arbeidet ble 

videre inkludert i oversikten over studienes resultater (se Tabell 3). Innholdet i den kritiske 

vurderingen presenteres i detalj i neste kapittel ved presentasjon av litteraturgjennomgangens 

resultater. Avslutningsvis i skjemaet som gir en oversikt over enkeltstudienes resultater, viser 

en konklusjon hvorvidt studien fant et positivt eller negativt funn. I Tabell 3 illustrerer «+» et 

positivt funn, mens «÷» illustrerer et negativt funn.  
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I den kvalitative syntesen vil resultatene bli presentert presenteres etter barnets alder 

ved å skille henholdsvis mellom tidspunkt for måling av sosio-emosjonell fungering hos 

spedbarn (0-12 måneder) og småbarn (13-24 måneder). Ved å dele opp funnene på denne 

måten vil resultatene blant annet kunne lettere relateres opp mot forventet fungering og 

kompetanse hos normalutviklede sped- og småbarn i de ulike aldersgruppene. Videre kan 

informasjonen som fremkommer direkte relateres til mulige tidspunkt for når man kan sette 

inn ulike forebyggende og behandlende tiltak i helsetjenestene. 
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3 Resultater 
I det følgende vil funnene fra det systematiske litteratursøket bli presentert. 

 

3.1 Studieseleksjon og kjennetegn ved inkluderte studier 

De 1280 artiklene som ble identifisert i litteratursøket ble gjennomgått og vurdert av 

oppgaveforfatteren. Se Figur 1 for flytskjema av søkeprosess, vurdering av søkeresultater og 

utvelgelse av litteratur. Ett-tusen og ett-hundre artikler ble ekskludert basert på tittel, 

eksempelvis grunnet for høy alder hos barnet på måletidspunktet, ingen benevning av 

depresjon eller annen psykisk lidelse hos foreldre eller av foreldre i det hele tatt, fokus på 

tilknytning- og samspillsfeltet, samt andre sider ved utviklingen og fungeringen hos barn 

(herunder den fysiske og kognitive utviklingen og fungeringen). Videre ble sammendrag av 

180 artikler lest. Ytterligere 102 artikler ble ekskludert grunnet et hovedfokus på temperament 

hos barnet, PTSD hos foreldre, smerteterskel hos barnet og samspillsundersøkelser.  

Basert på de gitte inklusjonskriteriene var 78 enkeltstudier igjen etter 

eksklusjonsprosessen. Sytti-åtte artikler ble lest og vurdert i fulltekst. De 66 artiklene som ved 

gjennomlesning i fulltekst likevel viste seg ikke å møte inklusjonskriteriene, ble ekskludert 

grunnet utilgjengelighet, ikke spesifisert mål på sosio-emosjonell utvikling og fungering, 

ikke-empiriske artikler, bruk av andre måleinstrumenter enn foreldrerapporterte 

spørreskjemaer, for høy alder hos barnet på måletidspunktet og andre fokusområder. Studiene 

som også målte sosio-emosjonell utvikling og fungering hos spedbarn etter 24 måneders alder 

ble inkludert, men kun informasjon om tidsrommet som oppgavens problemstilling søkte å 

belyse ble trukket ut og behandlet.  

Som presentert i Tabell 2, identifiserte litteratursøket 15 individuelle studier som har 

blitt publisert på engelsk fra 1806 til 4. mai 2018. Det ble identifisert 12 longitudinelle 

kohortstudier og tre case-kontrollstudier. Utvalget bestod av mødre med deres sped- og 

småbarn, og deltakerantallet i studiene hadde en spredning fra 52 til 1472 deltakere. Studiene 

var utført i fem ulike vestlige land. Perinatal depresjon var målt fra uke 32 i svangerskapet 

(tredje trimester) til 24 måneder postpartum. Ti studier målte postnatal depresjon, mens fem 

studier kombinerte mål på prenatal og postnatal depresjon. Ingen studier målte prenatal 

depresjon alene. Tolv studier benyttet selvrapportert spørreskjema for å undersøke depresjon, 

en studie benyttet diagnostisk intervju utført av kliniker, og to studier benyttet en 

kombinasjon av disse metodene. Sosio-emosjonell fungering ble utelukkende målt ved hjelp 

av foreldrerapporterte spørreskjemaer med måletidspunkt mellom seks og 24 måneder, i tråd 
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med studiens avgrensning. Studienes setting var hovedsakelig av utvalg som var 

populasjonsbasert heller enn i risiko («community-sample»). Deltakerne ble rekruttert fra 

ulike tilbud innen primærhelsetjenesten (helsestasjon og andre lavterskel helseklinikker) og 

fra sykehus i forbindelse med barsel. Tabell 2 viser en detaljert oversikt over de inkluderte 

studienes karakteristika.  
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Figur 1. Flytskjema av søkeprosess og utvelgelse av litteratur. Format hentet fra Liberati et al. 

(2009). 
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3.2 Kritisk vurdering av studiene 

På bakgrunn av arbeidet med sjekklistene fra Critical Appraisal Skills Programme ble en 

kritisk vurdering av evidensen til hver av de inkluderte enkeltstudiene utført. Resultatene fra 

studiene ble i de fleste tilfellene vurdert til å være gode, gyldige og relevante. De inkluderte 

studiene ble alle vurdert som tilstrekkelig gode for å kunne bidra til å svare på studiens 

problemstilling. 

 

3.2.1 Studienes validitet 

I hvilken grad var resultatene til å stole på? Styrkene ved enkeltstudiene var bruken av klare 

og tydelige forskningsspørsmål, akseptabel rekruttering av utvalg, bruken av validerte 

spørreskjemaer som måleinstrumenter og tilstrekkelig varighet på oppfølgingen. De studiene 

som ble vurdert til å ha moderat validitet ble trukket for å benytte et lite og særegent utvalg, et 

høyt frafall i oppfølgingen, samt mangelfull eller uklar identifisering av potensielt 

konfunderende variabler. Objektive mål på mors depresjon styrket derimot studienes validitet. 

 

3.2.2 Studienes resultater 

Hva var studienes funn? For å vurdere dette ble spørsmål knyttet til resultatene og deres grad 

av presisjon undersøkt. En svakhet var blant annet at noen av studiene var sparsomme med 

hva slags informasjon som ble oppgitt om ulike statistiske mål, herunder hvilken 

korrelasjonskoeffisient som ble benyttet til å rapportere om sammenhengen mellom perinatal 

depresjon og utfall knyttet til sosio-emosjonell fungering hos barna. Det var dermed vanskelig 

å vite hvilken analyse som hadde blitt gjort, noe som igjen kan gjøre det vanskelig å replisere 

og tolke funnene deres. Dette førte følgelig til utfordringer med å vurdere hvor nøyaktige 

resultatene var. Til tross for at noen av studiene dermed ble vurdert til å ha mindre god 

kvalitet på dette punktet, ble de likevel vurdert til å være av tilstrekkelig kvalitet til å bli 

inkludert i litteraturgjennomgangen. 

 

3.2.3 Kan resultatene hjelpe den lokale populasjonen? 

For å vurdere hvorvidt studienes funn var relevante, ble spørsmål knyttet til den lokale 

populasjonen undersøkt. En styrke ved studiene var at resultatene ofte kunne være til hjelp 

nettopp for den lokale populasjonen, det vil si for de personene en vil kunne møte i praksis. 

Denne vurderingen ble basert på at alle studiene var gjennomført i vestlige land i både 
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primærhelsetjenesten og ved sykehus i forbindelse med barsel, og at tilsvarende tjenester 

finnes i Norge. Tre av studiene undersøkte også norske forhold. Sammenligning med 

helsesystemet i eksempelvis USA bør likevel gjøres med noe forsiktighet, da tilgangen på 

helsetjenester der i større grad er avhengig av helseforsikring enn i europeiske land. Selv om 

USA er et vestlig land, kan forhold i landets ulike delstater skille seg betydelig fra forhold i 

Norge (eksempelvis med tanke på etnisitet, utdanningsnivå og andre sosio-økonomiske 

forhold). Funnenes generaliserbarhet var imidlertid begrenset i noen av studiene, da bruken av 

små og særegne utvalg kan være mindre egnet til generalisering. I studien til Raskin og 

medarbeidere (2016) søkte deltakerne selv om å få delta i studien, noe som kan bidra til å 

redusere resultatenes generaliserbarhet. 

Den overordnede problemstillingen for denne oppgaven var å undersøke hvordan 

foreldres perinatale depresjon påvirker den sosio-emosjonelle fungeringen hos barn i perioden 

fra fødsel til 24 måneders alder. Funn indikerte at ingen studier som har undersøkt 

sammenhengen mellom fedres perinatale depresjon og den sosio-emosjonelle fungeringen hos 

sped- og småbarn, møtte inklusjonskriteriene for dette litteratursøket. Flertallet av de 15 

inkluderte studiene fant imidlertid at perinatal depresjon hos mødre fører til økt risiko for 

sosio-emosjonelle problemer i perioden fra fødsel til 24 måneders alder hos deres barn. 

Hvordan foreldres depresjonssymptomer påvirker fungeringen hos barnet vil følgelig bli 

presentert mer detaljert. 
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Tabell 2. Oversikt over karakteristika ved inkluderte studier. 

 

Studie Land Studiedesign Deltakerantall Utvalg Hovedfunn 

Bosquet 

Enlow et al. 

(2011) 

USA Longitudinell 

kohort 

N=52 Mødre og deres spedbarn. Hovedsakelig 

lavtlønnede, urbane kvinner med 

minoritetsbakgrunn. 

Internaliserende vansker: .30 (corr), p = .05 

Dysregulerende symptomer: .31 (corr), p = .05 

Choe et al. 

(2013) 

USA Longitudinell 

kohort 

N=251 Mødre og deres småbarn. Eksternaliserende atferd/depresjon 7 mnd.: .26 (corr), p = 

.001. 

Eksternaliserende atferd/depresjon 15 mnd.: .44 (corr), p 

= .001 

Conroy et 

al. (2012) 

England Longitudinell 

kohort 

N=200. N=170 

ved 18 mnd. 

Mødre og deres småbarn. Dysregulerende vansker: b = 5.12, p = .01 

Internaliserende vansker/depresjon 2 mnd.: b = 7.47, p = 

.01 

Internaliserende vansker/depresjon 18 mnd.: b = -5.74, p 

= .05 

Eksternaliserende vansker: b = 2.83, ikke sign. 

Garthus-

Niegel et al. 

(2017) 

Norge Longitudinell 

kohort 

N=1472 Mødre og deres småbarn.  Sosio-emosjonell utvikling:  

r = 0.23, p = .001 

b = 0.12, p = .01 

Gerardin et 

al. (2011) 

Frankrike Longitudinell 

case-kontroll 

N=101 Mødre med depresjon (N=34) og kontrollgruppe 

(N=79). Førstegangsfødende og deres spedbarn. 

Generalisert angst alle: P = .002, p = .01 

Generalisert angst gutter: P = .009, p = .01 

Aktivitet/impulsivitet alle: P = .042, p = .05 

Gravener et 

al. (2011) 

USA N/A. Tolkes til 

å være 

longitudinell 

case-kontroll. 

N=198 Mødre med depresjon (N=130) og kontrollgruppe 

(N=68). Mødre og deres småbarn. 

Internaliserende symptomer: b = 0.188, p = .005 

Eksternaliserende symptomer: b = 0.139, p = .001 

Guyon-

Harris et al. 

(2016) 

USA Longitudinell 

kohort 

N=120 Mødre og deres småbarn. Hovedsakelig 

lavtlønnede kvinner. 

Totale vansker/depresjon 24 mnd.: 0.49 (corr), p = .001 

Internaliserende problemer/depresjon 24 mnd.: 0.43 

(corr), p = .001 

Eksternaliserende problemer: 0.41 (corr), p = .01 

Junge et al. 

(2016) 

Norge Longitudinell 

kohort 

N=1235 Mødre og deres spedbarn. ASQ:SE/depresjon 32 uker: OR = 4.2, p = .001 

ASQ:SE/depresjon 2 mnd.: OR = 5.7, p = .001 

ASQ:SE/begge: OR = 6.0, p = .001 
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Jusiene et 

al. (2015) 

Litauen Longitudinell 

kohort 

N=281 Mødre og deres barn, født til termin. Stabilt høy grad av vansker med oppmerksomhets- og 

atferdsregulering (1 av 4 grupper som identifiseres):  

Depresjon 3 mnd. M = 8.23, p = .001 

Depresjon 6 mnd. M = 6.58, p = .001 

Leerkes et 

al. (2009) 

USA N/A. Tolkes til 

å være 

longitudinell 

kohort. 

N=376 Mødre og deres barn. Atferdsproblemer: b = .25, p = .001 

Mason et al. 

(2011) 

USA Longitudinell 

kohort 

N=232 Førstegangsfødende mødre og deres spedbarn. Sosio-emosjonelle vansker: b = .144, p = .05 

McDonnell 

et al. (2016) 

USA Prospektiv 

studie 

N=398 Mødre mellom 15-46 år og deres barn. Sosio-emosjonelle vansker/depresjon 4 uker før fødsel: 

.05 (corr) 

Sosio-emosjonelle vansker/depresjon 6 mnd.: .11 (corr) 

Ikke sign. 

Moe et al. 

(2016) 

Norge Longitudinell 

kohort 

N=302 Mødre og deres barn. Født til termin (N=238) og 

moderat for tidlig født (N=64). 

Eksternaliserende: b = 0.37, p = .018 

Internaliserende: b = 0.45, p = 0.20 

Dysregulerende: b = 0.55, p = 0.30 

ASQ:SE: b = 0.60, p = .017 

Palmer et 

al. (2013) 

USA Longitudinell 

kohort 

N=1070 Mødre mellom 16-40 år og deres spedbarn. Sosio-emosjonelle vansker/depresjon 1 mnd. (afro-

amerikanske): OR = 1.59, p = .001 

S-E vansker/depresjon 1 mnd. (hvite): OR = 1.98, p = 

.001 

S-E vansker/depresjon 12 mnd. (afro-amerikanske): OR = 

1.81, p = .001 

S-E vansker/depresjon 12 mnd. (hvite): OR = 1.80, p = 

.001 

Raskin et 

al. (2016) 

USA N/A. Tolkes til 

å være 

longitudinell 

case-kontroll. 

N=400 Mødre og deres barn. Unge førstegangsfødende i 

alderen 16-21 ved inntak. N=160 i deprimert 

gruppe, og N=238 i kontrollgruppen.  

Atferdsmessige problemer: 

Startpunktet for depresjon b = 0.31, p = .05 

Depresjonens økning over tid b = 0.91, p = .01 
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Tabell 3. Oversikt over funn i de inkluderte studiene. 

 
 

Studie Utfallsmål Måletidspunkt Estimat Konfidens- 

intervall 

Effekt- 

størrelse 

p-

verdi 

Kritisk vurdering Kon-

klusjon 

Bosquet 

Enlow et 

al. (2011) 

EPDS1 6 mnd. Internaliserende vansker: .30 (corr) 

Dysregulerende symptomer: .31 (corr) 
N/A10 N/A10 < .05 

< .05 

Validitet: Moderat.  

Resultater: Ikke sign. 

effekt med PTSD, sign. 

effekt av depresjon alene.  

Hjelpe lokal populasjon: 

Ja, de med tilsvarende 

bakgrunn. 

+ 

ITSEA2 13 mnd. 

Choe et 

al. (2013) 

CES-D3 7 mnd. Eksternaliserende atferd/depresjon 7 mnd.: 

.26 (corr) 

Eksternaliserende atferd/depresjon 15 

mnd.: .44 (corr) 

N/A10 N/A10 < .001 

< .001 

Validitet: Moderat.  

Resultater: Sign. effekt av 

hovedfunn. 

Hjelpe lokal populasjon: 

Ja.  

+ 

CES-D3 15 mnd. 

BITSEA4 15 mnd. 

Conroy et 

al. (2012) 

SCID-I NP5 2 mnd. Dysregulerende vansker: b = 5.12 

Internaliserende vansker/depresjon 2 mnd.: 

b = 7.47 

Internaliserende vansker/depresjon 18 

mnd.: b = -5.74 

Eksternaliserende vansker: b = 2.83 

95 % CI for hhv. 

(1,49 – 8,75) 

(3,12 – 11,82) 

(-11,24 – (-0,23)) 

(-0,68 – 6,35) 

N/A10 < .01 

< .01 

< .05 

Ikke 

sign. 

effekt. 

Validitet: Høy. 

Resultater: Sign. effekt av 

hovedfunn. 

Hjelpe lokal populasjon: 

Ja. 

+ 

SCID-I NP5 18 mnd. 

ITSEA2 18 mnd. 

Garthus-

Niegel et 

al. (2017) 

EPDS1 2 mnd. Sosio-emosjonell utvikling:  

r = 0.23 

b = 0.12 

N/A10 r = 0.23 

Moderat 

< .001 

 

< .01 

Validitet: Høy.  

Resultater: Sign. effekt av 

hovedfunn. 

Hjelpe lokal populasjon: 

Ja. 

+ 

ASQ:SE6 24 mnd. 

Gerardin 

et al. 

(2011) 

EPDS1 32 ukers 

svangerskap 

Generalisert angst alle: P = .002 

Generalisert angst gutter: P = .009 

Aktivitet/impulsivitet alle: P = .042 

N/A10 N/A10 < .01 

< .01 

< .05 

Validitet: Høy. 

Resultater: Sign. effekt av 

hovedfunn. 

Hjelpe lokal populasjon: 

Ja. 

+ 

EPDS1 12 mnd. 

CES-D3 32 ukers 

svangerskap 

CES-D3 12 mnd. 

ITSEA2 12 mnd. 
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Gravener 

et al. 

(2011) 

DIS7 20 mnd. 

gjennomsnitt 

Internaliserende symptomer: b = 0.188 

Eksternaliserende symptomer: b = 0.139 

95 % CI for hhv. 

(-0,678 – 4,109) 

(-1,624 – 3,268) 

N/A10 < .005 

< .001 

Validitet: Høy. 

Resultater: Sign. effekt av 

hovedfunn. 

Hjelpe lokal populasjon: 

Ja.  

+ 

BDI8 20 mnd. 

Gjennomsnitt 

CBCL9 20 mnd. 

Gjennomsnitt 

Guyon-

Harris et 

al. (2016) 

EPDS1 3. trimester i 

svangerskapet 

Totale vansker/depresjon 24 mnd.: 0.49 

(corr) 

Internaliserende problemer/depresjon 24 

mnd.: 0.43 (corr) 

Eksternaliserende problemer: 0.41 (corr) 

N/A10 N/A10 < .001 

< .001 

< .01 

Validitet: Høy. 

Resultater: Sign. effekt av 

hovedfunn. 

Hjelpe lokal populasjon: 

Ja. 

+ 

EPDS1 2 mnd. 

BDI8 12 mnd. 

BDI8 24 mnd. 

BITSEA4 24 mnd.  

Junge et 

al. (2016) 
EPDS1 32 ukers 

svangerskap 

ASQ:SE/depresjon 32 uker: OR = 4.2 

ASQ:SE/depresjon 2 mnd.: OR = 5.7 

ASQ:SE/begge: OR = 6.0 

95 % CI for hhv. 

(1,8 – 9,8) 

(2,8 – 12,1) 

(2,5 – 14,8) 

N/A10 < .001 

< .001 

< .001 

Validitet: Høy. 

Resultater: Sign. effekt av 

hovedfunn. 

Hjelpe lokal populasjon: 

Ja. 

+ 

EPDS1 2 mnd. 

EPDS1 24 mnd. 

ASQ:SE6 24 mnd. 

Jusiene et 

al. (2015) 
EPDS1 3 mnd. Stabilt høy grad av vansker med 

oppmerksomhets- og atferdsregulering (1 

av 4 grupper som identifiseres):  

Depresjon 3 mnd. M = 8.23 

Depresjon 6 mnd. M = 6.58 

N/A10 N/A10 < .001 

< .001 

< .001 

Validitet: Høy. 

Resultater: Sign. effekt av 

hovedfunn. 

Hjelpe lokal populasjon: 

Ja. 

+ 

EPDS1 6 mnd. 

CBCL9 18 mnd. 

CBCL9 24 mnd. 

Leerkes et 

al. (2009) 
CES-D3 6 mnd. Atferdsproblemer: b = .25 N/A10 N/A10 < .001 Validitet: Moderat. 

Resultater: Sign. effekt.  

Hjelpe lokal populasjon: 

Nei.  

+ 

CBCL9 24 mnd. 

Mason et 

al. (2011) 
EPDS1 2 mnd. Sosio-emosjonelle vansker: b = .144 N/A10 N/A10 < .05 Validitet: Høy. 

Resultater: Sign. effekt. 

Hjelpe lokal populasjon: 

Ja, med lik bakgrunn. 

+ 

ASQ:SE6 6 mnd. 

McDonne

ll et al. 

(2016) 

BDI8 4 uker før fødsel Sosio-emosjonelle vansker/depresjon 4 

uker før fødsel: .05 (corr) 

Sosio-emosjonelle vansker/depresjon 6 

mnd.: .11 (corr) 

95 % CI 

(0,292 – 0,996) 
N/A10 N/A10

, ikke 

sign. 

Validitet: Høy. 

Resultater: Ikke sign. 

effekt av hovedfunn. 

Hjelpe lokal populasjon: 

Ja. 

÷ 

BDI8 6 mnd. 

ASQ:SE6 6 mnd. 
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Moe et al. 

(2016) 
EPDS1 3 mnd. Eksternaliserende: b = 0.37 

Internaliserende: b = 0,45 

Dysregulerende: b = 0,55 

ASQ:SE: b = 0,60 

95 % CI for hhv. 

(0,06 – 0,67) 

(0,07 – 0,84) 

(0,05 – 1,05) 

(0,11 – 1,10) 

N/A10 < .018 

< .020 

< .030 

< .017 

Validitet: Høy. 

Resultater: Sign. effekt av 

hovedfunn. 

Hjelpe lokal populasjon: 

Ja. 

+ 

ITSEA2 12 mnd. 

ASQ:SE6 12 mnd. 

Palmer et 

al. (2013) 
EPDS1 1 mnd. Sosio-emosjonelle vansker/depresjon 1 

mnd. (afro-amerikanske): OR = 1.59 

S-E vansker/depresjon 1 mnd. (hvite): OR 

= 1.98 

S-E vansker/depresjon 12 mnd. (afro-

amerikanske): OR = 1.81 

S-E vansker/depresjon 12 mnd. (hvite): OR 

= 1.80 

95 % CI for hhv. 

(1,35 – 1,89) 

(1,42 – 2,77) 

(1,53 – 2,14) 

(1,35 – 2,39) 

N/A10 < .001 

< .001 

< .001 

< .001 

Validitet: Høy. 

Resultater: Sign. effekt av 

hovedfunn. 

Hjelpe lokal populasjon: 

Ja. 

+ 

EPDS1 12 mnd. 

BITSEA4 12 mnd. 

Raskin et 

al. (2016) 
CES-D3 Inntak (uspesifisert 

om 1., 2., 3. 

trimester og 

ukjent) 

Atferdsmessige problemer: 

Startpunktet for depresjon b = 0.31 

Depresjonens økning over tid b = 0.91 

N/A10 N/A10 < .05 

< .01 

Validitet: Moderat. 

Trekkes for et særegent 

utvalg.   

Resultater: 

Hjelpe lokal populasjon: 

Nei. 

+ 

CES-D3 12 mnd. 

CES-D3 24 mnd. 

BITSEA4 24 mnd. 

                                                        
1 Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
2 Infant-Toddler Social Emotional Assessment (ITSEA) 
3 Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) 
4 Brief Infant-Toddler Social Emotional Assessment (BITSEA) 
5 Structured Clinical Interview for DSM Disorders Non-patient Edition (SCID-I NP) 
6 Ages & Stages Questionnaire: Social-Emotional (ASQ:SE) 
7 Diagnostic Interview Schedule for DSM-IV (DIS) 
8 Beck Depression Inventory (BDI) 
9 Child Behavior Checklist (CBCL) 
10 Not available (N/A), informasjonen er ikke tilgjengelig 



 
 

31 

3.3 Null til tolv måneder: Sosio-emosjonell fungering i lys 

av mødres depresjon 

Den første underproblemstillingen i denne studien var å undersøke hvordan perinatal 

depresjon hos foreldre påvirker den sosio-emosjonelle fungeringen hos barn i 

spedbarnsalderen, fra fødsel til 12 måneder. 

Litteratursøket identifiserte fem studier som undersøkte sammenhengen mellom 

mødres perinatale depresjon og barnets sosio-emosjonelle fungering i løpet av det første 

leveåret. Fire av studiene fant at depressive symptomer hos mødre er en fremtredende 

prediktor for senere sosio-emosjonell fungering hos barn (Gerardin et al., 2011; Mason, 

Briggs, & Silver, 2011; Moe et al., 2016; Palmer et al., 2013). McDonnell og Valentino 

(2016) fant derimot ingen effekt, verken når det gjaldt pre- eller postnatal depresjon, og 

sammenhengen med senere uheldige utfall knyttet til sosio-emosjonell fungering hos barnet. 

Se Tabell 3 for en detaljert oversikt over studienes resultater. 

 

3.3.1 Spesifikke sider ved spedbarns sosio-emosjonelle fungering påvirkes 

Eksternaliserende vansker 

Eksternaliserende vansker er en av kategoriene innen sosio-emosjonell fungering som flere 

studier rapporterer om at særlig påvirkes av mødres depresjon det første leveåret. Moe et al. 

(2016) fant eksempelvis at depressive symptomer hos mor ved tre måneder postpartum hadde 

en signifikant sammenheng med eksternaliserende vansker hos barnet ved 12 måneder, mens 

Gerardin et al. (2011) fant at barn av deprimerte mødre viste mer opposisjonell og trassig 

aggressiv atferd ved 12 måneder enn barn av mødre uten depresjon. Den sistnevnte 

sammenhengen var særlig tydelig for jenter med deprimerte mødre sammenlignet både med 

gutter med deprimerte mødre, samt med jenter uten deprimerte mødre i kontrollgruppen. 

 

Internaliserende vansker 

Internaliserende vansker er i likhet med eksternaliserende en av kategoriene innen sosio-

emosjonell fungering hvor flere studier rapporterer om svekket kompetanse hos barnet. Moe 

et al. (2016) fant at depressive symptomer hos mor ved tre måneder postpartum hadde en 

signifikant sammenheng med internaliserende vansker hos barna ved 12 måneder. Det kan 

videre late til at hvilket tidspunkt depresjonssymptomene hos mor er tilstede har betydning 

for utfallet hos barna. Gerardin et al. (2011) fant en sammenheng mellom prenatal depresjon 
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og internaliserende vansker i form av generalisert engstelse hos barna ved 12 måneder, 

sammenlignet med spedbarn med mødre uten depresjon. Prenatalt deprimerte mødre med 

guttebabyer rapporterte betydelig høyere skårer på generalisert angst for sine barn enn mødre 

uten depresjonssymptomer med guttebabyer gjorde ved 12 måneder. 

 Kun når det gjaldt kategorien internaliserende atferd fant Moe et al. (2016) 

sammenhenger knyttet til fødselstidspunkt, og fant forbindelser mellom moderat prematur 

fødsel og senere utfall knyttet til sosio-emosjonelle vansker hos barna. I denne studien 

rapporterte deprimerte mødre med premature barn mer internaliserende atferd hos barnet ved 

12 måneder. Lignende signifikante gruppeforskjeller fant artikkelforfatterne imidlertid ikke 

for premature barn, verken når det gjaldt utfallene eksternaliserende atferd eller 

reguleringsvansker. 

 

Reguleringsvansker 

Vansker med regulering regnes som den tredje av kategoriene innen sosio-emosjonell 

fungering. Moe et al. (2016) fant i sin studie at mødres depressive symptomer ved seks 

måneder hadde en signifikant korrelasjon også med reguleringsvansker ved 12 måneder. 

 

3.3.2 Generell påvirkning på sosio-emosjonell fungering hos spedbarn 

Noen studier beskrev en negativ påvirkning på sosio-emosjonell fungering hos barna mer 

generelt. I studien til Mason et al. (2011) var foreldrerapporterte gjennomsnittsskårer på 

måleinstrumentet Ages and Stages Questionnaire: Social-Emotional (ASQ:SE) ved seks 

måneder betydelig høyere når mødre var deprimert to måneder postpartum, sammenlignet 

med ikke deprimert. ASQ:SE undersøker selvregulering, lydighet eller samarbeidsvilje 

(«compliance»), kommunikasjon, adaptiv autonomi, affekt og interaksjon med andre 

mennesker (Squires, Bricker, & Twombly, 2002). 

 Palmer et al. (2013) fant i sin studie en sammenheng mellom depresjon hos mor fire 

uker postpartum og sosio-emosjonell fungering hos barna ved 12 måneder. Denne studien 

undersøkte afroamerikanske barn og hvite barn atskilt, og funnet gjaldt for begge grupper. 

Tre ganger så mange afroamerikanske mødre som hvite mødre rapporterte problemer med 

sosio-emosjonell fungering hos sine spedbarn. Utover dette ble ikke barnas sosio-emosjonelle 

fungering beskrevet i mer detalj i disse to studiene. 
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3.4 Tretten til tjuefire måneder: Sosio-emosjonell 

fungering i lys av mødres depresjon 

Den andre underproblemstillingen i studien var å undersøke hvordan foreldres perinatale 

depresjon påvirker den sosio-emosjonelle fungeringen hos barn i småbarnsalder, fra 13 til 24 

måneder.  

Det ble identifisert ti studier som undersøkte sammenhengen mellom mødres 

perinatale depresjon og barnets sosio-emosjonelle fungering i løpet av det andre leveåret 

(Bosquet Enlow et al., 2011; Choe et al., 2013; Conroy et al., 2012; Garthus-Niegel, Ayers, 

Martini, von Soest, & Eberhard-Gran, 2017; Gravener et al., 2012; Guyon-Harris, Huth-

Bocks, Lauterback, & Janisse, 2016; Junge et al., 2017; Jusiene, Breidokiene, & 

Pakalniskiene, 2015; Leerkes, Blankson, & O’Brien, 2009; Raskin et al., 2016). Samtlige av 

studiene fant signifikante sammenhenger mellom mødres perinatale depresjon og barnets 

sosio-emosjonelle fungering mellom 13 og 24 måneder. Se Tabell 3 for en detaljert oversikt 

over studienes resultater. 

 

3.4.1 Spesifikke sider ved småbarns sosio-emosjonelle fungering påvirkes 

Eksternaliserende vansker 

Choe et al. (2013) fant at eksponering for mødres depressive symptomer ved syv måneder 

predikerte høye nivåer av eksternaliserende atferd ved 15 måneder. Dette er i tråd med funn 

fra andre studier (Conroy et al., 2012; Gravener et al., 2012; Guyon-Harris et al., 2016; 

Leerkes et al., 2009). Funn fra studien til Raskin et al. (2016) peker på en tilsvarende 

sammenheng, hvor prenatalt deprimerte mødre rapporterte flere atferdsmessige problemer 

hos sine barn ved 24 måneder, sammenlignet med kontrollgruppen av småbarn av mødre uten 

depresjon. 

 

Internaliserende vansker 

Flere studier fant også at depresjon hos mor førte til internaliserende vansker hos barna fra 13 

til 24 måneder (Conroy et al., 2012; Gravener et al., 2012). En studie fant at mødres 

depressive symptomer ved seks måneder korrelerte signifikant med internaliserende 

symptomer hos barnet ved 13 måneder (Bosquet Enlow et al., 2011). Riktignok hadde ikke 

depresjonssymptomene en signifikant effekt når posttraumatisk stresslidelse (PTSD) også ble 

tatt med i analysene. Således kunne ikke mødres depresjon alene forklare de sosio-
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emosjonelle utfordringene hos barnet når mødrene samtidig hadde PTSD-symptomer, noe 

denne studien undersøkte. En annen studie fant at depresjon hos mor ved 24 måneder også 

hadde en sammenheng med internaliserende problemer hos barnet på samme tidspunkt 

(Guyon-Harris et al., 2016). 

 

Reguleringsvansker 

I Bosquet Enlow et al. (2011) fant en videre at mødres depressive symptomer ved seks 

måneder hadde en signifikant korrelasjon med dysregulerende atferd ved 13 måneder, noe 

som er i tråd med hva Conroy et al. (2012) fant i sin studie. 

 Jusiene et al. (2015) grupperte i sin undersøkelse småbarns reguleringsproblemer inn i 

fire kategorier. De fant at 14 % av barna i utvalget befant seg i kategorien med høy grad av 

problemer knyttet til oppmerksomhets- og atferdsregulering («attention and behavior 

regulation», ABR). Guttebabyer hadde større sannsynlighet for å befinne seg i gruppen med 

stabilt høy grad av problemer knyttet til oppmerksomhets- og atferdsregulering, og studien 

pekte med dette på en mulig tidlig kjønnsforskjell hos barn av mødre med depresjon. 

 

3.4.2 Generell påvirkning på sosio-emosjonell fungering hos småbarn 

Flere studier beskrev en generell påvirkning på den sosio-emosjonelle fungeringen hos 

småbarn (Garthus-Niegel et al., 2017; Junge et al., 2017). Garthus-Niegel et al. (2017) fant at 

depresjon hos mødre fire uker postpartum hadde en effekt på sosio-emosjonell fungering hos 

barna ved 24 måneder.  

Andre forhold som prematuritet og tidspunkt for depresjon lot til å ha en effekt på 

denne sammenhengen. Junge et al. (2017) fant i sin studie at prematur fødsel var assosiert 

med en økt risiko for å få barn med sosio-emosjonelle problemer. Perinatal depresjon i denne 

studien utviste en like sterk påvirkning på barns sosio-emosjonelle utvikling som en prematur 

fødsel, som også er en kjent risikofaktor fra tidligere studier.  

I den samme studien undersøkte Junge og medarbeidere (2017) om tidspunktet for 

depresjon påvirker sammenhengen mellom perinatal depresjon hos mødre og barnas sosio-

emosjonelle fungering. Funnene indikerte at både prenatal og postnatal depresjon bærer med 

seg en uavhengig og uønsket påvirkning på barns sosio-emosjonelle utvikling. De fant videre 

i sin studie at sosio-emosjonelle problemer hos barnet to år etter fødsel hadde en sterk 

sammenheng med mødres depresjon i uke 32 av svangerskapet, med depresjon ved to 

måneder etter fødsel og med depresjon på begge tidspunkt. Det konkluderes således i studien 
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med at mødres depresjon i hele den perinatale tiden har en sterk påvirkning på den sosio-

emosjonelle utviklingen hos barn ved 24 måneders alder. 

 

3.5 Påvirker mødres og fedres perinatale depresjon 

barna ulikt? 

Den tredje og siste underproblemstillingen i denne studien var å belyse hvorvidt mødres og 

fedres perinatale depresjon påvirker den sosio-emosjonelle fungeringen hos barna ulikt. 

Litteratursøket identifiserte ingen studier som har undersøkt sammenhengen mellom fedres 

perinatale depresjon og den sosio-emosjonelle fungeringen hos sped- og småbarn som møtte 

inklusjonskriteriene. Basert på resultatene fra det systematiske litteratursøket er det derfor 

ikke mulig å si noe om hvorvidt en ulik påvirkning er tilstede eller ikke. 
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4 Diskusjon 

4.1 Oppsummering av hovedfunn 

Resultatene fra litteraturgjennomgangen bekreftet først og fremst tidligere forskning om at 

det er en sammenheng mellom mødres perinatale depresjon og den sosio-emosjonelle 

fungeringen hos sped- og småbarn, samt at depresjon hos mødre har en negativ påvirkning på 

barnas sosio-emosjonelle fungering i de to første leveårene – både fra fødsel til 12 måneder 

og fra 13 til 24 måneder. Videre viste litteraturgjennomgangen at mødres perinatale depresjon 

kunne føre til vansker av ulik art, herunder symptomer knyttet til både eksternaliserende og 

internaliserende vansker, samt reguleringsvansker. Eksempler på vansker hos barna som ble 

beskrevet var internaliseringsproblemer som generalisert angst, eksternaliserende vansker 

uttrykt i form av aggresjonsproblemer, samt reguleringsvansker som utfordringer med å 

regulere både følelser og atferd. Ingen studier som undersøkte fedres perinatale depresjon 

knyttet til den sosio-emosjonelle fungeringen hos barn mellom null til 24 måneder, ble 

identifisert. 

 

4.2 Spedbarns sosio-emosjonelle fungering fra null til 

tolv måneder 

Resultatene fra enkeltstudiene som ble inkludert viste at barn i spedbarnsalder fra fødsel til 

12 måneder kunne påvirkes negativt dersom de ble eksponert for mødres depresjon i 

perinatalfasen. For aldersgruppen var den negative påvirkningen synlig både i form av 

internaliserende og eksternaliserende vansker, samt reguleringsvansker. Flertallet av studiene 

viste en signifikant effekt på utfall hos barnet, mens én studie fant ingen signifikant effekt 

(McDonnell & Valentino, 2016), og i dette tilfellet hadde artikkelforfatterne i studien 

samtidig undersøkt andre forhold ved psykiske vansker (mødres ugunstige 

barndomsopplevelser). Dette funnet peker på noe motstridende resultater på forskningsfeltet 

som videre belyser behovet for å replisere funn fra denne litteraturgjennomgangen. 

 Disse funnene er i samsvar med hovedtrendene på forskningsfeltet. Det er en bred 

empirisk enighet om at mødres depresjon i den perinatale fasen kan føre til uheldige utfall 

hos barnet og mer spesifikt på den sosio-emosjonelle fungeringen. I likhet med funn fra 

denne litteraturgjennomgangen har imidlertid enkelte studier ikke funnet denne 

sammenhengen. En studie av Gjerde et al. (2017) hevder at barseldepresjon hos mødre betyr 
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mindre for barnet enn hva man tidligere har antatt. Studien indikerer at depresjon hos mor når 

barnet er i førskolealder har større betydning for barnets psykiske helse enn barseldepresjon. 

Dette er en interessant kontrovers i forhold til den omfattende forskningslitteraturen som 

hevder at barseldepresjon kan føre til vansker innen barns sosiale, emosjonelle, kognitive og 

fysiske utvikling (Field, 2010). Det er i den forbindelse grunn til å poengtere at systematiske 

litteraturgjennomganger gjøres nettopp fordi det ikke er hensiktsmessig å stole på funn fra 

enkeltstudier alene. Formålet med en systematisk kunnskapsoppsummering er å se 

forskningsresultater fra relevante studier om en problemstilling under ett, og dermed gi et 

balansert bilde av hva forskning har vist om en bestemt problemstilling (Helsebiblioteket, 

2016). På grunnlag av disse motstridende funnene om sammenhengen mellom perinatal 

depresjon hos mødre og den sosio-emosjonelle fungeringen hos spedbarn fra fødsel til 12 

måneder, er det behov for å replisere funnene til enkeltstudiene. 

  

4.2.1 Andre forhold som kunne påvirke sammenhengen mellom perinatal 

depresjon og sosio-emosjonell fungering 

Andre forhold som kunne påvirke sammenhengen mellom perinatal depresjon hos mødre og 

den sosio-emosjonelle fungeringen hos barn var kjønnsforskjeller mellom barna, prematuritet 

og tidspunkt for depresjon. 

 Gerardin et al. (2011) fant tidlige kjønnsforskjeller hos barna knyttet til 

internaliserende vansker når mor var deprimert. Disse mødrene rapporterte betydelig høyere 

skårer på generalisert angst for sine barn enn mødre uten depresjonssymptomer med 

guttebabyer gjorde ved 12 måneder, samt hva jentebabyer av mødre med depresjon gjorde 

ved 12 måneder. Dette kan være en nøkkel for å forstå den forhøyede prevalensen man finner 

av gutter med psykiatriske lidelser hos barn (Gerardin et al., 2011). Hva gjelder 

eksternaliserende vansker fant Gerardin et al. (2011) i samme studie kjønnsforskjeller 

mellom barna i form av atferdsproblemer ved 12 måneder. På dette området viste jenter med 

deprimerte mødre mer opposisjonell og trassig aggressiv atferd enn guttene. Dette er i tråd 

med funn av Sanner et al. (2016), hvor en fant at små jenter viste mer aggresjon enn små 

gutter ved bruk av et klinisk instrument for de minste barna (Infant-Toddler Social Emotional 

Assessment, ITSEA). Forskning på kjønnsforskjeller knyttet til utfall hos barnet når foreldre 

er deprimert har derimot tidligere vist at gutter kan være mer sårbare for påvirkning fra dette 

forholdet, og at de har større risiko for å utvikle atferdsproblemer – også når det er fedre som 

er deprimert (Ramchandani et al., 2012). Denne litteraturgjennomgangens funn kan således 
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tyde på at kjønnsforskjeller hos små barn når foreldre er deprimert er et område med behov 

for mer forskning, og at funn identifisert i denne litteraturgjennomgangen bør repliseres. 

 Moe et al. (2016) fant i sin studie at mødre med moderat premature barn både 

rapporterte om større sosio-emosjonelle vansker, samt en signifikant høyere gjennomsnittlig 

depresjonsskåre, enn mødre med barn født til termin. Dette kan tyde på at prematur fødsel, 

mødres perinatale depresjon og senere vansker knyttet til sosio-emosjonell kompetanse hos 

barnet henger sammen. Videre kan funnet i tillegg belyse at en prematur fødsel fører til en 

sårbarhet for barn av deprimerte mødre, og transaksjonsmodellen (Sameroff, 1975) vil være 

en god måte å forstå den gjensidige påvirkningen mellom barnet og dets miljø på. 

 Avslutningsvis påpekte Gerardin et al. (2011) at tidspunkt for depresjon hos mødre 

viste seg å ha betydning for utfallet hos barna. I sin studie fant man en sammenheng mellom 

prenatal depresjon og internaliserende vansker i form av generalisert engstelse hos barna ved 

12 måneder, sammenlignet med spedbarn med mødre uten depresjon. Prenatalt deprimerte 

mødre med guttebabyer rapporterte betydelig høyere skårer på generalisert angst for sine barn 

enn mødre uten depresjonssymptomer med guttebabyer gjorde ved 12 måneder. Dette funnet 

er relevant for å belyse behovet for systematisk screening av depresjonssymptomer hos 

kommende foreldre allerede i svangerskapet, samt for tidlig intervensjon dersom 

depresjonssymptomer fanges opp.  

 

4.3 Småbarns sosio-emosjonelle fungering fra tretten til 

tjuefire måneder 

Resultatene fra de inkluderte studiene viste at også barn i småbarnsalder fra 13 til 24 måneder 

kunne påvirkes negativt dersom mor hadde depresjon i perinatalfasen. Samtlige studier fant 

denne sammenhengen. I likhet med resultatene for spedbarn i alderen null til 12 måneder ble 

vanskene med sosio-emosjonell fungering hos barna synlig i form av internaliserende og 

eksternaliserende vansker, samt reguleringsvansker. Enkelte kunnskapshull og en 

sammenfallende utfordrende praksis preger imidlertid feltet. 

En utfordring med forskningen på denne aldersgruppen, som også var gjeldende for 

studier som undersøkte barn i spedbarnsalder, var at artikkelforfatterne i flere av studiene har 

beskrevet resultatene i enkeltstudiene på en kortfattet og mangelfull måte, det vil si at det 

ikke ble differensiert mellom ulike sider ved barnets fungering, slik som internalisering, 

eksternalisering eller regulering (Garthus-Niegel et al., 2017; Junge et al., 2017; Mason et al., 

2011; Palmer et al., 2013), og sosio-emosjonell fungering var ofte kun inkludert som en del 
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av en større analyse, noe som har gjort det utfordrende å trekke ut relevant informasjon for å 

oppsummere funnene. Ofte inngikk relevante funn for denne litteraturgjennomgangen som 

ledd i en større analyse i enkeltstudiene, og det varierte dermed hvor mye vekt det var lagt på 

å beskrive resultatene som omhandlet sosio-emosjonell fungering hos barna. Dette gjelder 

beskrivelser av relevante funn generelt, samt beskrivelser av den svekkede sosio-emosjonelle 

fungeringen spesielt. Funnet belyser et behov for forskning som spesifikt undersøker den 

sosio-emosjonelle fungeringen og beskriver denne i detalj. Etableringen av en felles 

begrepsbruk rundt sosio-emosjonelle kompetanser hos de aller minste barna vil være en 

fordel for klinikere og forskere, samt for foreldrene selv. På denne måten kan de involverte 

bli mer fortrolig med nøyaktig hvilke utfall man ser hos barnet når foreldrene er deprimert, 

og hva en således skal undersøke dersom man er bekymret for et lite barns sosio-emosjonelle 

fungering. 

 

4.3.1 Kritisk vurdering av studiene 

Den kritiske vurderingen av evidensen til enkeltstudiene avdekket samlet at resultatene var 

gode, gyldige og relevante, samt ble vurdert som tilstrekkelig gode for å kunne bidra til å 

svare på studiens problemstilling. Noen forhold som ble identifisert gjennom vurderingen 

nevnes imidlertid for å kaste lys over studienes metodiske kvalitet. 

 Et lite og særegent utvalg, samt høyt frafall under oppfølgingen, var svakheter ved 

noen av studiene. I fremtidig forskning blir det viktig å undersøke større utvalg og sikre 

minimalt med frafall underveis for å kvalitetssikre studienes pålitelighet.  

Flere av studiene har som nevnt beskrevet resultatene i enkeltstudiene på en kortfattet 

og mangelfull måte. Hva slags korrelasjonskoeffisient, samt beskrivelse av andre statistiske 

mål var også utelatt i noen rapporteringer. Samlet førte dette til utfordringer med å vurdere 

gyldigheten av studiene. Det kan dermed være et behov for å replisere undersøkelser for å 

vurdere hvorvidt enkeltstudienes resultater er nøyaktige. 

 Studienes relevans ble regnet som god, da resultatene ofte kunne være til hjelp for den 

lokale populasjonen. Funnenes generaliserbarhet var imidlertid begrenset i noen av studiene, 

grunnet bruken av små og særegne utvalg. 

  

4.4 Manglende empiri om fedres bidrag 

Litteratursøket identifiserte ingen studier som har undersøkt sammenhengen mellom fedres 

perinatale depresjon og barnets sosio-emosjonelle fungering, og som møtte 
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inklusjonskriteriene for søket. Et viktig funn er dermed at det mangler empiri om fedres 

perinatale depresjons bidrag til utfall i den sosio-emosjonelle fungeringen hos sped- og 

småbarn i alderen null til 24 måneder. Det kan være flere grunner til at dette ikke har blitt 

undersøkt, blant annet fordi det tidligere ikke har vært en tradisjon for å inkludere fedre i 

slike undersøkelser (Barker et al., 2017) og fordi mødre ofte har benyttet foreldrepermisjonen 

og dermed vært hjemme med barna og tilgjengelig i denne perioden av utviklingen (Statistisk 

sentralbyrå, 2017). 

Det er likevel grunn til å tro at fedres perinatale depresjon kan ha en annen 

sammenheng med barns fungering enn depresjon hos mor. Eksempelvis har studier vist at 

barn av mødre som brukte den vanligste typen antidepressiva (SSRI) i svangerskapet, kan ha 

økt risiko for forsinket språkutvikling ved treårsalder, sammenlignet med barn av mødre som 

ikke brukte antidepressiva mens de var gravide (Skurtveit, Selmer, Roth, Hernandez-Diaz, & 

Handal, 2014). Dette er i tråd med funn fra studien til Quevedo et al. (2011). I disse studiene 

har mødre med depresjon en negativ påvirkning på barns språkutvikling, mens man ikke fant 

den samme sammenhengen med fars depresjon. Dette er trolig fordi mor er mye mer sammen 

med barnet i sped- og småbarnsalderen, enn det far er som følge av den tradisjonelle 

fordelingen av permisjonstiden mellom foreldre. Det er dermed grunn til å tro at det kan være 

lignende sammenhenger når det gjelder den sosio-emosjonelle fungeringen, dersom barnet 

tidligere har blitt regulert og støttet mest av mødre. 

Hvorfor er fedres bidrag viktig å undersøke i fremtidig forskning? Rammene for 

foreldrepermisjonen har endret seg de siste tiårene, særlig i Norge, og muligens også i andre 

land med lignende velferdssystem. Mødres tilstedeværelse det første leveåret spiller en 

vesentlig rolle i barnets utvikling og overlevelse (eksempelvis ved amming), men rammene 

for permisjonen legger i dag bedre til rette for ulike preferanser for fordeling av permisjonen 

mellom foreldre, samt tilrettelegging for at fedre i likhet med mødre har mulighet til å 

tilbringe tid med barnet det første leveåret. Fedre benytter seg i dag oftere av deler av 

foreldrepermisjonen (fedrekvoten), og foreldre deler oftere det første året mer opp mellom 

seg (Statistisk sentralbyrå, 2017). Fedre er dermed mye mer sammen med barna i sped- og 

småbarnsalder nå enn hva som var vanlig tidligere. 

Det fremgår dermed av litteraturgjennomgangens funn at fremtidig forskning bør 

undersøke fedres perinatale depresjons påvirkning på den sosio-emosjonelle fungeringen hos 

sped- og småbarn. Flere studier bør undersøke hvorvidt det finnes ulikheter mellom 

påvirkningen av mødres og fedres depresjon, samt hvordan disse eventuelle ulikhetene utarter 

seg. Fredriksen, von Soest, Smith, og Moe (2018) kombinerer i sin studie mødres og fedres 
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bidrag til sosio-emosjonell utvikling ved 18 måneder. Denne norske studien, publisert i 

etterkant av at det systematiske litteratursøket ble gjort, undersøker nettopp det som 

resultatene antyder at mangler på forskningsfeltet. Publikasjonen av denne studien kan bety at 

forskning med lignende problemstillinger kommer, men det kan likevel late til at det finnes få 

studier som undersøker akkurat denne kombinasjonen av perinatal depresjon hos mødre, hos 

fedre og sosio-emosjonell fungering hos barna. Videre fremgår det at forskning bør 

undersøke og legge særlig vekt på hvilke konkrete deler av den sosio-emosjonelle 

fungeringen hos barna som påvirkes. Litteraturgjennomgangen har vist at det varierer hvor 

stor del av fokuset for enkeltstudiene som har vært på nettopp sammenhengen mellom 

depresjon og sosio-emosjonell fungering, og derfor er det også i ulik grad presisert hva som 

faktisk undersøkes og hvordan man forstår fenomenet sosio-emosjonell fungering i denne 

aldersgruppen.  

I tillegg til at fedre generelt vil ha nytte av denne informasjonen, vil informasjon om 

fedres perinatale depresjons påvirkning også være nyttig av ulike årsaker for alenefedre, 

likekjønnede foreldre og andre mannlige omsorgspersoner som utøver foreldrerollen overfor 

barn, og det er dermed viktig å vite mer om sammenhengen. 

 

4.5 Styrker og begrensninger ved studien 

4.5.1 Studiens styrker 

Så vidt oppgaveforfatteren bekjent har det ikke siden Field (2010) blitt gjort en 

litteraturgjennomgang av sammenhengen mellom foreldres perinatale depresjon og den sosio-

emosjonelle fungeringen hos sped- og småbarn i aldersspennet null til 24 måneder. Den 

aktuelle litteraturgjennomgangen skiller seg fra gjennomgangen til Field ved at aldersgruppen 

som undersøkes ikke spesifiseres, samt at gjennomgangen ikke eksplisitt undersøker sosio-

emosjonell fungering hos barna. Arbeidet med denne litteraturgjennomgangen har dermed 

vært motivert av ønsket om å bidra med oppdatert kunnskap på feltet. En styrke ved denne 

systematiske litteraturgjennomgangen er at operasjonaliseringen av søket ser ut til å ha vært 

tilfredsstillende. Det er også en styrke at søkemotoren som ble valgt er den mest anerkjente 

når det kommer til publisering av studier som omhandler psykologi. 

 

4.5.2 Studiens begrensninger 

Det er likevel noen begrensninger med studien som bør adresseres. I søkeprosessen kan 

oppgaveforfatteren ha gått glipp av relevante studier ved å begrense søkestrategien til å gjelde 
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sped- og småbarn (med ulike begreper for å dekke denne aldersgruppen). En slik begrensning 

av målgruppe kan ha ført til at studier som omhandlet sosio-emosjonell fungering i et lengre 

løp ikke har blitt identifisert, til tross for at studiene hadde mål på sosio-emosjonell fungering 

hos målgruppen. Tilsvarende i prosessen med screening og vurdering av resultatene, kan 

relevante studier ha forblitt uoppdaget ved å begrense studienes måleinstrumenter (kilde til 

informasjon om barna) til kun å gjelde foreldrerapporterte spørreskjemaer. 

Foreldrerapporterte spørreskjemaer er i dette tilfellet ofte utfylt av mødre med 

depresjonssymptomer over en viss grenseverdi eller med en klinisk diagnose, og skårene på 

barnas sosio-emosjonelle fungering kan dermed være preget av mødrenes egne depressive 

tilstand. Forskning på eldre barn tyder på at det kan være en fare for at foreldre ofte 

rapporterer om større bedringer, enn det barna forteller om eller selv opplever (Loevaas et al., 

2018). Det kan en ikke vite med sikkerhet når det gjelder så små barn som i denne 

litteraturgjennomgangen, men det er verdt å merke seg. På bakgrunn av dette bør resultatene 

tolkes med noe forsiktighet. 

På studie og utfallsnivå kan overvekten av longitudinelle kohortstudier føre til en 

utfordring med muligheten til å si noe sikkert om årsaksforhold. Dette er en svakhet ved 

studiene i seg selv og dermed ved grunnlaget for resultatene for denne 

litteraturgjennomgangen. Samtidig gir observasjonsstudier det eneste bevisgrunnlaget for 

denne typen forskningsspørsmål, og det kan diskuteres om det ville ha vært etisk forsvarlig å 

undersøke dette med mer sikre og robuste forskningsdesign, eksempelvis ved bruk av 

randomiserte kontrollerte studier (RCT). Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. Selv 

om depresjon i flere av studiene er målt forut for sosio-emosjonell fungering, kan en ikke 

med sikkerhet anta et årsak-virkningsforhold. Det kan jo for eksempel også være slik at et 

barn med store vansker med sosio-emosjonell fungering også har påvirket foreldrenes 

depresjon. Denne innvendingen gjelder i særlig grad der man har målt mors depresjon og 

barnets sosio-emosjonelle fungering på samme tid. Derimot kan en med større rimelighet anta 

en prediktiv relasjon mellom prenatal depresjon i svangerskapet og sosio-emosjonell 

fungering hos barnet etter fødsel, i den grad studiene har funnet en sammenheng og klart å 

utelukke eller kontrollere konfunderende variabler.  

Til tross for at søkemotoren PsycINFO er den mest anerkjente når det gjelder 

publisering av studier som omhandler psykologi, kan det være at begrensning til én 

søkemotor medførte at relevante studier ikke ble identifisert. Muligheten for at litteratursøket 

ikke identifiserte alle relevante studier, kan videre ha ført til at nyanser på forskningsfeltet 

ikke fremkommer av denne litteraturgjennomgangen. 
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Screening og utvelgelse av artikler ble utført i tre trinn (tittel, sammendrag og 

fulltekst), en fremgangsmåte som skiller seg fra en ofte benyttet to-trinns metode 

(tittel/sammendrag og fulltekst). Dette kan ha påvirket inklusjon av artikler og dermed 

resultatene for litteratursøket ved at artiklene som ble ekskludert basert på tittel ble vurdert 

for strengt på et tidlig tidspunkt. Det påpekes likevel at titler som var uklare ble tatt med til 

neste trinn, og således vurdert basert på sammendrag. Fremgangsmåten avviker fra det som er 

standard retningslinje, og adresseres dermed som en mulig begrensning. 

Systematiske litteraturgjennomganger gjennomføres ofte av to forskere som 

uavhengig av hverandre vurderer artiklene. Dersom de er uenige er det ofte en tredjeperson 

som tar avgjørelsen om inklusjon eller eksklusjon (Liberati et al., 2009). Det at denne 

oppgaven har én forfatter er en mulig bias i denne prosessen, da de ulike trinnene har blitt 

gjennomført av en person. Mangelen på tilgang på samarbeidspartner til å konferere med i 

blant annet vurdering av inklusjon og eksklusjon av studier (datainnsamling), og i 

databehandlingen hvor man henter ut data fra de inkluderte studiene, kan derfor ha ført til en 

mulighet for skjevhet i form av selektiv utvelgelse. 

 

4.6 Kliniske implikasjoner 

Litteraturgjennomgangens funn har flere implikasjoner for klinisk praksis. For det første er 

funnene relevante for helsepersonell som arbeider i svangerskapsomsorgen eller på andre 

arenaer hvor mødres psykiske helse og barnas fungering undersøkes og vurderes. Dette kan 

eksempelvis være fastlege, psykolog og andre profesjoner i primærhelsetjenesten og i 

spesialisthelsetjenesten, som kan arbeide ved helsestasjon, i sped- og småbarns-team ved 

barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller i oppfølging av gravide og mødre ved 

distriktpsykiatrisk senter (DPS). Undersøkelsens funn antyder ulike konkrete områder ved 

sped- og småbarns sosio-emosjonelle fungering som kan påvirkes av depresjonssymptomer 

hos mor, hvilket har betydning for klinisk praksis i helsetjenestene. Funnene gir 

betydningsfulle indikasjoner gjeldende tidspunkt for og innholdet i intervensjoner. 

Intervensjoner bør iverksettes tidlig, og innholdet bør romme ulike sider ved sosio-

emosjonell fungering, som internaliserende og eksternaliserende vansker, samt 

reguleringsvansker.  

Spedbarn viser påvirkning av mødres perinatale depresjon allerede ved seks måneders 

alder, og disse funnene indikerer dermed at foreldre rutinemessig bør screenes for 

depresjonssymptomer tidlig i svangerskapsomsorgen. Som blivende og nybakte foreldre 
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møter man flere nye utfordringer knyttet til foreldreskapet og egen psykisk helse. 

Nedstemthet og depresjon i forbindelse med svangerskap og fødsel er en av de mest sentrale 

(Eberhard-Gran & Slinning, 2007b). Helsedirektoratet (2018) publiserte nylig en oppdatert 

versjon av de nasjonale faglige retningslinjene for svangerskapsomsorgen. Retningslinjene 

tydeliggjør at gravide skal få tilbud om en strukturert samtale i løpet av første eller andre 

konsultasjon i oppfølgingen, hvor psykisk helse er blant temaene som tas opp. Dersom man 

fanger opp tilfellene hvor foreldre opplever depressive symptomer på et tidlig tidspunkt, kan 

man også sette inn støtte og behandling på et tidlig stadium. Likevel viser det seg at 

helsetjenestene ikke fanger opp alle kvinner som opplever depresjonssymptomer i 

perinatalfasen i Norge (Drozd, Haga, Valla, & Slinning, 2018). Dette er et paradoks med 

tanke på den offentlig tilgjengelige svangerskapsomsorgen som er gratis for alle, og hvor 95-

98 % av målgruppen benytter helsestasjonen. Primærhelsetjenesten er dermed en unik arena 

for å kunne forebygge og fange opp de som trenger hjelp og støtte (Slinning, Holme, & Valla, 

2012), og hvor det er rom for forbedring av klinisk praksis. Det er også en arena for 

intervensjoner som fremmer god psykisk helse i svangerskap og barseltid for foreldre og 

barn. 

En screening av depresjonssymptomer utføres gjerne ved første konsultasjon hos 

jordmor eller helsesøster i primærhelsetjenesten, og positiv screening bør følges opp tett. I 

tillegg vil det være nyttig å rutinemessig administrere screening for depresjonssymptomer hos 

foreldre flere ganger gjennom svangerskapsoppfølgingen, og ikke anta at negativ screening 

ved første trimester nødvendigvis vil bety negativ screening gjennom resten av svangerskapet 

og barseltiden. Systematisk screening for depresjonssymptomer ved hver konsultasjon synes 

derfor hensiktsmessig. Ved positiv screening bør foreldre innkalles til et nytt besøk 14 dager 

senere. Dette begrunnes med at Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) undersøker 

disse to siste ukene når spørreskjemaet fylles ut (Cox et al., 1987). Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS) er et enkelt og brukervennlig screeninginstrument som har blitt tatt 

i bruk i primærhelsetjenesten mer og mer det siste tiåret. Utviklet av psykiateren John Cox og 

medarbeidere, fokuserer instrumentet på de psykiske symptomene på depresjon (Cox et al., 

1987). Dette er noe som bør velges når man arbeider med depresjon i forbindelse med 

graviditet og fødsel, da mange av de somatiske symptomene vil være normaltilstander i 

svangerskapet. EPDS er validert for norske forhold (Eberhard-Gran, Eskild, Tambs, Schei, & 

Opjordsmoen, 2001). 

Videre indikerer funnene noe om rammene for, og innholdet i, de aktuelle 

intervensjonene. Dersom mødre screener positivt for depresjon, bør intervensjonene som 
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settes i gang inkludere far/partner. Det vil være hensiktsmessig at denne inkluderingen 

foregår rutinemessig, og ikke forblir forbeholdt situasjonene der behovet indikeres. 

Undersøkelser gjort av Barker og medarbeidere (Barker et al., 2017) viser at det er en mangel 

på inkludering av fedre i foreldreprogrammer og tjenester som gis til barn. Det finnes derfor 

også begrenset med empiri som omhandler inkluderingen av fedre i slike intervensjoner. 

Intervensjonene bør likevel etterstrebe å fremme god psykisk helse i svangerskap og 

barselperioden for begge foreldre.  

Primærhelsetjenesten og svangerskapsomsorgen er en unik arena for å kunne arbeide 

med dette, da kvinner i denne perioden har økt kontakt med helsevesenet og dermed ligger 

det en mulighet for å kunne fange opp blivende foreldre som strever med symptomer på 

depresjon så tidlig som mulig i svangerskapet. Funnene er også relevant for gravide og mødre 

selv, da det er informativt og av interesse for denne brukergruppen å være klar over hvilke 

symptomer og plager barna kan oppleve dersom mor har depresjon. Fedre og andre personer 

som utøver en omsorgsrolle overfor barn vil også ha nytte av å ha kunnskap om denne 

sammenhengen dersom depresjon er tilstede hos barnets mor. 

 

4.7 Fremtidig forskning 

De noe motstridende funnene fra litteraturgjennomgangen som omhandler spedbarn, peker på 

et behov for å replisere enkeltstudienes funn. På tvers av aldersgruppene som ble undersøkt i 

litteraturgjennomgangen ble det tydelig at en felles begrepsbruk og operasjonalisering med 

fordel burde etableres på forskningsfeltet, slik at fremtidig forskning kan beskrive hvilke 

vansker som kan sees hos de aller minste barna. På denne måten vil den oppsummerte 

kunnskapen bli enda mer tydelig og detaljrik, noe som videre vil ha betydning for 

anvendbarheten i klinisk praksis. 

Mangelen på empiri om sammenhengen mellom fedres perinatale depresjon og den 

sosio-emosjonelle fungeringen hos sped- og småbarn i alderen null til 24 måneder belyser 

behov for fremtidig forskning. Konkrete forlag til hvordan dette kan undersøkes er ved å 

gjøre lignende studier som har blitt gjort mødre, og som har blitt inkludert i denne 

litteraturgjennomgangen, men også undersøke begge foreldrenes depresjon og på denne 

måten systematisk inkludere fedre fra starten av – og gjerne allerede i svangerskapet. 

En videre utfordring med studiene som undersøker sped- og småbarns utvikling og 

fungering er hvordan man definerer begrepet «utvikling». Det finnes metodiske forskjeller 

avhengig av hva man legger til grunn. Dersom man mener utvikling over tid i sosio-
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emosjonell fungering, er det metodisk viktig med minst to målinger, og aller helst tre eller 

flere. Mange av studiene betegner det de måler som sosio-emosjonell utvikling uten å ha et 

slikt antall målinger. Dersom man mener hvordan barnet fungerer i den sosio-emosjonelle 

utviklingen på ett bestemt tidspunkt, er det metodiske med antall måletidspunkter ikke like 

viktig. Det er imidlertid faglig viktig at sosio-emosjonell fungering eller utvikling er målt opp 

mot validerte grenseverdier, diagnoser eller andre vurderingskriterier for å kunne si noe om 

denne fungeringen. En utfordring i denne litteraturgjennomgangen har vært bruken av begge 

begreper, og at disse benyttes på forskningsfeltet til å si noe om sosio-emosjonell utvikling og 

fungering hos barna. Dette kan videre føre til en utfordring med å rapporterer resultatene. I 

fremtidig forskning vil det være viktig å ta hensyn til begrepsavklaringer, og spesifisere hva 

man undersøker og hvordan. Det vil også være viktig å undersøke hvordan depresjon hos 

foreldre påvirker barnet over tid, med flere målinger, noe som vil gi enda mer informasjon.  

Den norske TOPP-studien (Mathiesen et al., 2018), med en oppfølgingsperiode på 20 

år, har undersøkt sammenhengen mellom vansker hos sped- og småbarn og hvilke vansker de 

fortsatt har i eldre barnealder. I denne studien fant man at det var mulig å predikere senere 

vansker allerede ved 18 måneders alder, noe som påpeker betydningen av tidlig intervensjon 

for å kunne forhindre at negative vansker vedvarer. Ettersom sosio-emosjonelle ferdigheter er 

særlig sentrale for barns videre utvikling og fungering (Pontoppidan et al., 2017) er dette et 

domene det synes ytterst aktuelt å fokusere på både i fremtidig forskning, i 

svangerskapsomsorgen og i oppfølgingen av barnet og foreldre i barselperioden. 

 

4.8 Konklusjoner 

Denne systematiske litteraturgjennomgangen har vist en sammenheng mellom mødres 

perinatale depresjon og sosio-emosjonelle vansker hos sped- og småbarn i alderen null til 24 

måneder. Mer spesifikt ble det funnet at depresjon hos mor i den perinatale fasen henger 

sammen med både eksternaliserende og internaliserende vansker, samt reguleringsvansker 

hos de minste barna. Funnene fra litteratursøket samsvarer med hovedtrendene fra tidligere 

forskning, og har ulike implikasjoner for klinisk praksis. I tråd med de nasjonale 

retningslinjene for barselomsorgen (Helsedirektoratet, 2018) bør fokuset på tidlig innsats 

opprettholdes ved at forskning på dette området prioriteres og utvides til å undersøke mer 

konkrete sider ved barns sosio-emosjonelle fungering, samt å utvide fokus også til å omfatte 

fedres depresjon i denne fasen av livet. Avslutningsvis er det behov for å etablere en felles 

begrepsbruk i forskningen på sosio-emosjonelle kompetanser hos de aller minste barna. 
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Vedlegg 

 

Tabell 4 (Vedlegg). Søkestrategi for litteratursøk i OVID PsycINFO. 

 

NR. SØKEORD ANTALL TREFF 

1 parents/ or fathers/ or mothers/ or expectant parents/ 77 463 

2 (parent* or maternal* or paternal* or mother* or mom* or 

mum* or father* or dad*).tw. 

393 334 

3 1 or 2 394 471 

4 postpartum depression/ or "depression (emotion)"/ 28 447 

5 (depressi* or depressi* symptom* or prepartum depressi* or 

prenatal depressi* or antenatal depressi* or perinatal depressi* 

or postnatal depressi* or postpartum depressi*).tw. 

263 976 

6 4 or 5 265 988 

7 psychosocial development/ or emotional development/ 22 905 

8 (socio emotion* develop* or social emotion* develop* or 

socioemotion* develop* or socialemotion* develop* or social 

develop* or emotion* develop* or affect* develop* or socio 

emotion* function* or social emotion* function* or 

socioemotion* function* or socialemotion* function* or social 

function* or emotion* function* or affect* function* or 

emotion* competence* or social competence* or social 

relation* competence* or emotion* milestone* or social 

milestone* or social relation* milestone* or regulat* or 

emotion* regulat* or affect* regulat* or self regulat*).tw. 

192 663 

9 7 or 8 207 450 

10 infant development/ or early childhood development/ or 

neonatal development/ 

31 157 

11 (infan* or child* or kid* or boy* or girl* or newborn* or new-

born* or neonat* or preterm* or prematur* or postmatur* or 

baby* or babies* or toddler* or pediatr* or paediatr* or 

offspring* or daughter* or son*).tw. 

835 656 

12 10 or 11 836 145 

13 3 and 6 and 9 and 12 2 048 

14 Limit 13 to All journals 1 415 

15 Limit 14 to English language 1 280 
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Tabell 5 (Vedlegg). Oversikt over forventede milepæler innenfor den sosiale og emosjonelle utviklingen hos barn fra null til 24 måneder (ZERO 

TO THREE, 2016). Fritt oversatt av oppgaveforfatteren.  

 

Alder Milepæler innen sosiale ferdigheter Milepæler innen emosjonelle ferdigheter 

Innen 3 mnd. Smiler og murrer (”cooing”) responsivt 

Ser på omsorgspersonens ansikt 

Lokaliserer kjente stemmer og lyder 

Viser interesse for ansiktsuttrykk 

Beroliger seg selv raskt (suger på hånd) 

Viser interesse for verden når hen er i en våken tilstand 

Trøstes ved nærhet til omsorgsperson og beroligende 

bevegelser 

Forblir i en rolig, fokusert tilstand i minst to minutter 

Håndterer overganger mellom tilstander (søvn, våkenhet) 

Viser tilfredshet og ubehag 

Innen 6 mnd. Imiterer noen bevegelser og ansiktsuttrykk (smil) 

Deltar i sosialt gjensidige interaksjoner 

Søker sosialt engasjement med stemme, emosjonelle 

uttrykk eller fysisk kontakt 

Følger nøye med på ansikter 

Responderer på kjærlighet med smil, murring eller roing 

Uttrykker en rekke emosjoner (glede, tristhet, sinne, interesse, 

avsky, frykt, stress, overraskelse etc.) 

Uttrykker sinne, frustrasjon eller protest med tydelige skrik og 

ansiktsuttrykk 

Henter seg inn igjen etter stress ved trøst fra omsorgsperson 

Innen 9 mnd. Skiller mellom kjente og ukjente stemmer 

Utviser en viss grad av skepsis overfor fremmede 

Protesterer mot separasjon fra omsorgsperson 

Nyter å leke med andre, særlig omsorgspersoner 

Deltar i toveis-kommunikasjon, ved bruk av stemme og 

Har strategier for å berolige seg selv 

Viser en preferanse for omsorgspersoner 

Kommuniserer med intensjon egne følelser til andre 
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øyekontakt 

Hermer etter andres enkle gester 

Følger andres blikk og peking 

Innen 12 

mnd. 

Tilbyr et objekt/en ting for å ta initiativ til interaksjon 

Leker interaktive leker 

Ser på kjente personer når de navngis 

Gir et objekt/en ting for å be om hjelp 

Rekker armen eller foten for å hjelpe til under påkledning 

Ser til omsorgsperson for informasjon om nye situasjoner og 

miljøer 

Ser til omsorgsperson for å dele emosjonelle opplevelser 

Responderer på andres emosjoner 

Bruker gester for å kommunisere følelser 

Innen 15 

mnd. 

Søker og nyter oppmerksomhet fra andre, særlig fra 

omsorgsperson 

Deltar i parallell-lek med jevnaldrende 

Viser frem en bok eller leke når hen ønsker å leke eller 

høre en historie 

Repeterer lyder eller handlinger for å få oppmerksomhet 

Nyter å se på billedbøker med omsorgsperson 

Viser affeksjon med kyss 

Viser varhet eller fryktfull atferd som å klenge på eller 

gjemme seg bak omsorgsperson 

Innen 18 

mnd. 

Liker å gi ting til andre i lek 

Deltar i gjensidig visning av kjærlighet 

Viser autonomi 

Reagerer med bekymring når noen later til å ha vondt 

Forlater omsorgsperson for å utforske objekter eller miljø i 

nærheten 

Viser strategier for å trøste seg selv 

Deler humor med jevnaldrende og med voksne 
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Deltar i ertende atferd 

Innen 24 

mnd. 

Imiterer andres komplekse handlinger, særlig voksne og 

eldre barn 

Nyter å være med andre småbarn 

Viser stolthet og glede over selvstendige prestasjoner 

Leker hovedsakelig i nærheten av andre småbarn, men 

legger merke til og imiterer leken deres oftere 

Responderer på å bli korrigert eller få ros 

Viser forlegenhet, stolthet, skam, skyldfølelse og empati 

Forsøker ofte å vise selvstendighet 

Setter ord på eller forstår ord for grunnleggende emosjoner 

 


