
 

 

Personlighet som sårbarhetsfaktor 
for depressive symptomer etter 
påvist strukturelle fosteravvik 

 
 

 
Martine Strand 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masteroppgave ved Psykologisk institutt 
 

UNIVERSITETET I OSLO  
 

Mai 2019 
 
 
 

 



 
 II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 III 

Personlighet som sårbarhetsfaktor for 
depressive symptomer etter påvist 
strukturelle fosteravvik 
 

 

 

Skrevet av Martine Strand 

 

Innlevert som masteroppgave ved Psykologisk institutt, 

Universitetet i Oslo, våren 2019. 

  



 
 IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Martine Strand 

 

2019 

 

Personlighet som sårbarhetsfaktor for depressive symptomer etter påvist strukturelle 

fosteravvik 

 

Martine Strand 

 

http://www.duo.uio.no/ 

 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

 

 



 
 V 

Sammendrag 
Forfatter: Martine Strand 

 

Tittel: Personlighet som sårbarhetsfaktor for depressive symptomer etter påvist strukturelle 

fosteravvik 

 

Veiledere: Mona Bekkhus og Tilmann von Soest 

 

Bakgrunn: Oppdagelse av fosteravvik er forbundet med betydelig psykologisk stress. Det 

foreligger imidlertid lite kunnskap om individuelle sårbarhetsfaktorer for utvikling av 

depresjon etter opplevelse av stressende livshendelser under svangerskapet, og spesifikt i 

forbindelse med oppdagelse av fosteravvik. Selv om individuelle sårbarhetsfaktorer for 

depresjon er godt belyst i ikke-gravide populasjoner, kan ikke funn fra disse studiene direkte 

overføres til gravide populasjoner da svangerskapet medfører store endringer i 

hormonbalansen. Formålet med denne delstudien var derfor å undersøke om kognitive 

dimensjoner av personlighet, mer spesifikt dysfunksjonelle holdninger og helsemessig 

kontrollplassering, er sårbarhetsfaktorer for depressive symptomer etter påvist strukturelle 

fosteravvik. 

 

Metode: Denne delstudien anvender data fra en pågående longitudinell studie ved navn 

«Stressopplevelse hos foreldre etter ultralydundersøkelse i svangerskapet». Utvalget består av 

94 gravide kvinner med påvist strukturelle fosteravvik og 111 kvinner med normale 

svangerskap, som ble rekruttert etter å ha vært på ultralydundersøkelse ved Rikshospitalet. 

Data som er inkludert i denne delstudien er selvrapporterte depressive symptomer, 

dysfunksjonelle holdninger og helsemessig kontrollplassering, samt demografiske variabler 

og informasjon om fosteravvikets alvorlighetsgrad, og diagnostisk og prognostisk usikkerhet. 

Hypotesene ble undersøkt ved bruk av multippel regresjonsanalyse med den avhengige 

variabelen depressive symptomer. 

 

Resultater: Regresjonsanalysene viste at generelle dysfunksjonelle holdninger og 

perfeksjonistiske holdninger modererte sammenhengen mellom oppdagelse av fosteravvik og 

depressive symptomer ved T4, men ikke ved T1. Det ble ikke funnet at helsemessig 
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kontrollplassering modererte sammenhengen mellom påvisning av fosteravvik og depressive 

symptomer ved hverken T1 eller T4. Ekstern helsemessig kontrollplassering var imidlertid 

positivt assosiert med depressive symptomer både hos kvinner med fosteravvik og normale 

svangerskap ved T1. Sammenhengen mellom dysfunksjonelle holdninger og depressive 

symptomer, og helsemessig kontrollplassering og depressive symptomer ble ikke funnet å 

være signifikant forskjellig for kvinner med fosteravvik med ulik alvorlighetsgrad eller for 

kvinner med sikker eller usikker diagnose og prognose. Det ble imidlertid funnet en ikke-

signifikant interaksjonseffekt mellom diagnostisk og prognostisk usikkerhet og intern 

helsemessig kontrollplassering. 

 

Konklusjon: Dysfunksjonelle holdninger og helsemessig kontrollplassering ble i denne 

delstudien funnet å være sårbarhetsfaktorer for depressive symptomer under svangerskapet, 

både hos kvinner som har fått påvist strukturelle fosteravvik og hos kvinner med normale 

svangerskap, men med varierende prediksjonsevne for ulike dimensjoner av kontroll og 

tidspunkt i svangerskapet. For kvinner som hadde fått påvist fosteravvik var dysfunksjonelle 

holdninger en sårbarhetsfaktor for depressive symptomer gjennom hele svangerskapet, mens 

manglende kontroll var en større sårbarhetsfaktor kort tid etter påvisning av fosteravvik enn 

mot slutten av svangerskapet. Kartlegging av dysfunksjonelle holdninger og helsemessig 

kontrollplassering under svangerskapet kan være et nyttig verktøy for å identifisere kvinner 

som er mer sårbare for å utvikle depresjon. Tidlig intervensjon og veiledning med fokus på å 

utfordre dysfunksjonelle holdninger og styrke opplevelse av kontroll der det er fordelaktig, vil 

kunne forebygge utvikling av klinisk depresjon under svangerskapet, og sikre bedre 

ivaretakelse av både mors og barnets helse.  
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1 Innledning 
Alle gravide i Norge tilbys ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 17-19 som del av den 

ordinære svangerskapsomsorgen. Formålet med denne ultralydundersøkelsen er å gjøre en 

orienterende undersøkelse av fosterets utvikling og anatomi, samt fastslå termin, antall fostre 

og morkakens plassering. I enkelte tilfeller kan ultralydundersøkelsen avdekke eller gi 

mistanke om utviklingsavvik hos fosteret (Sosial- og helsedirektoratet, 2004). Medfødte 

misdannelser forekommer i rundt 3% av alle nyfødte (Lie, 2007), og inkluderer strukturelle 

misdannelser, kromosomale abnormaliteter, metabolske og arvelige sykdommer (EUROCAT 

Working Group, 1997). Oppdagelse av fosteravvik under svangerskapet tilfører ytterliggere 

stress i en allerede sårbar periode, og er forbundet med betydelig angst og depresjon (Fonseca, 

Nazaré & Canavarro, 2012). Det foreligger imidlertid lite kunnskap om individuelle 

sårbarhetsfaktorer for depresjon i møte med stressende livshendelser i gravide populasjoner 

generelt og i forbindelse med oppdagelse av fosteravvik. Individuelle sårbarhetsfaktorer er 

derimot godt belyst i ikke-gravide populasjoner (Scher, Ingram & Segal, 2005). Av 

psykologiske sårbarhetsfaktorer har en rekke kognitive dimensjoner av personlighet blitt 

knyttet opp mot en sårbarhet for depresjon i møte med stressende livshendelser, deriblant 

dysfunksjonelle holdninger og helsemessig kontrollplassering. Kunnskap om individuelle 

sårbarhetsfaktorer fra ikke-gravide populasjoner kan imidlertid ikke uten videre overføres til 

gravide populasjoner da svangerskapet medfører store endringer i hormonbalansen (Kaasen & 

Haugen, 2009). Kunnskap om individuelle sårbarhetsfaktorer for depresjon hos gravide som 

har fått påvist fosteravvik er viktig for lettere å kunne identifisere de kvinnene som man 

forventer vil ha større utfordringer med å håndtere situasjonen og som er i risiko for å utvikle 

langvarige depressive plager (Kaasen, 2010). Kvinner med enkelte mestringsstiler synes å ha 

utfordringer med å redusere psykologisk stress på egenhånd og vil derfor ha behov for 

veiledning og tidlig intervensjon (Brisch et al., 2003). Ikke bare er det viktig for kvinnens 

egen helse at depressive symptomer reduseres, men det er også viktig for barnet. Ubehandlet 

depresjon hos mor under svangerskapet har i en rekke studier blitt knyttet til økt risiko for 

prematur fødsel og lav fødselsvekt, vanskelig temperament, forsinkelser i motorisk og 

kognitiv utvikling, samt emosjonelle vansker og atferdsproblemer (Graignic-Philippe, Dayan, 

Chokron, Jacquet & Tordjman, 2014; Grote et al., 2010). Kvinner som opplever 

svangerskapsdepresjon er også mer utsatt for fødselsdepresjon (Field, 2011). Det er derfor 

svært viktig å redusere depressive symptomer under svangerskapet for å forhindre at de 

utvikler seg til klinisk depresjon. 
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1.1 Bakgrunn og avgrensning for denne delstudien 
«Stressopplevelse hos foreldre etter ultralydundersøkelse i svangerskapet (Sofus)» er en 

pågående longitudinell studie som gjennomføres av Kaasen og kolleger ved Seksjon for 

fostermedisin, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet (Kaasen et al., 2010). Formålet med 

studien er økt innsikt i hormonelle og psykiske reaksjoner hos foreldre etter funn av 

fosteravvik ved ultralydundersøkelse i svangerskapet. Sofus-studien, sammen med flere andre 

studier, har vist at oppdagelse av fosteravvik er forbundet med betydelig psykologisk stress i 

form av angst og depresjon. Som nevnt foreligger det lite kunnskap om individuelle 

sårbarhetsfaktorer for utvikling av depresjon hos gravide etter påvisning av fosteravvik. Med 

utgangspunkt i dette vil denne delstudien undersøke hvorvidt kognitive dimensjoner av 

personlighet, målt ved dysfunksjonelle holdninger og helsemessig kontrollplassering, 

forklarer variasjon i depressive symptomer etter oppdagelse av fosteravvik. 

 

1.2 Depresjon 
Depresjon er kjennetegnet av symptomer som nedsatt stemningsleie, tap av interesse eller 

glede, tretthet og tap av energi, forstyrrelser i søvn og appetitt, samt følelser av verdiløshet, 

skyldfølelse, konsentrasjonsvansker og selvmordstanker. En depressiv periode kan regnes 

som mild, moderat eller alvorlig avhengig av antall symptomer og deres alvorlighetsgrad 

(American Psychiatric Association, 2013; World Health Organization, 2016). Svangerskap og 

fødsel er forbundet med en rekke fysiologiske og psykologiske endringer og en økt sårbarhet 

for psykiske lidelser, der depresjon er blant de mest vanlige (Biaggi, Conroy, Pawlby & 

Pariante, 2016). Svangerskapsdepresjon er kjennetegnet av de samme psykologiske 

symptomene som depresjon utenfor svangerskapet. Det kartlegges imidlertid ikke kroppslige 

symptomer som tretthet, tap av energi og forandringer i søvn og appetitt, da slike symptomer 

like gjerne kan være resultat av normale fysiologiske endringer knyttet til svangerskap (Cox, 

Holden & Sagovsky, 1987). 

 

1.2.1 Becks kognitive depresjonsmodell 

Becks (1964, 1967; Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979) kognitive depresjonsmodell legger 

vekt på betydningen av negative skjemaer for utvikling og opprettholdelse av depresjon. 

Skjema refererer til relativt stabile kognitive mønstre som er grunnlag for tolkning og 

evaluering av opplevelser. Innholdet i skjemaene reflekterer holdninger, mål, verdier og 
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oppfatninger som en person innehar. Negative skjemaer er preget av feiloppfatninger, 

forvrengte holdninger, ugyldige premisser, og urealistiske mål og forventninger som ikke 

svarer til virkeligheten. Den kognitive triaden beskriver tre kognitive mønstre som preger 

tankesettet til deprimerte personer. Det første er negativt syn på seg selv, der en vurderer seg 

selv som mangelfull, utilstrekkelig og uverdig. Det andre er tolkning av opplevelser på en 

negativ måte. Interaksjoner med omgivelsene feiltolkes som nederlag og mislykkethet, og en 

opplever at verden legger for høye krav til en. Det siste er negative antakelser om framtiden 

der det forventes at nåværende utfordringer eller lidelse vil fortsette i framtiden. Skjemaene 

er, ifølge Beck, automatiske, ufrivillige og rimelige for personen selv, og er formet av 

tidligere opplevelser. 

 

1.2.2 Lært hjelpeløshet og håpløshetsteorien 

Ifølge teorien om lært hjelpeløshet, utviklet av Seligman (1975), er lært hjelpeløshet kjernen i 

depresjon. Hjelpeløshet er en lært psykologisk tilstand som ofte oppstår når hendelser 

oppleves som ukontrollerbare. En hendelse er ukontrollerbar når vår respons ikke kan 

kontrollere utfallet. Som et resultat av dette er hjelpeløshet preget av passivitet, da personen 

ikke lenger har tro på at egne handlinger vil kunne kontrollere omgivelsene, selv når de gjør 

det, og at handling dermed er nytteløst. Personen utvikler et negativt tankesett preget av 

oppfatninger om at suksess og mislykkethet er uavhengig av egen anstrengelse, og opplever at 

de ikke har noen påvirkning på kilden som fører til lidelse. 

Håpløshetsteorien ble utviklet av Abramson, Metalsky og Alloy (1989) som en 

videreutvikling av Seligmans teori om lært hjelpeløshet. Håpløshet er kjennetegnet av 

forventninger om forekomst av negative hendelser og fravær av positive hendelser, og at det 

ikke er noe man kan gjøre for å forhindre dette. Hjelpeløshet er en nødvendig komponent av 

håpløshet, men er alene ikke tilstrekkelig til å lede til håpløshet. Håpløshetsteorien legger vekt 

på betydning av hvilke slutninger som trekkes i møte med negative livshendelser. Ifølge 

teorien er det minst tre typer slutninger personer gjør som påvirker håpløshet. Disse er 

slutninger om årsak til hendelsen, konsekvenser av hendelsen og om en selv. Personer som 

har tendenser til å trekke slutninger som er stabile og globale er ifølge teorien mer sårbare for 

å utvikle depresjon. 
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1.3 Stressende livshendelser og depresjon 
Livshendelser er hendelser som involverer en relativt brå endring i en persons liv (Settersten 

& Mayer, 1997), og kan defineres som stressende dersom de forstyrrer de mekanismene som 

opprettholder et individs fysiologiske, emosjonelle og kognitive stabilitet (Ingram & Luxton, 

2005) og overgår ens ressurser og truer velvære (Lazarus & Folkman, 1984). Det er vanlig å 

skille mellom avhengige og uavhengige stressende livshendelser. Avhengige stressende 

livshendelser er livshendelser som er påvirket av indre faktorer som genetikk, personlighet og 

livsstil, hvor en persons egen atferd bidrar til stressede livshendelser (for eksempel skilsmisse, 

mister jobben som følge av depresjon). Uavhengige stressende livshendelser derimot er 

generert av ytre faktorer og er et resultat av tilfeldigheter (for eksempel dødsfall i familien, 

naturkatastrofer; Kendler, Karkowski & Prescott, 1999; Paykel, 1994). En gjennomgang av 

litteraturen er avgrenset til uavhengige stressende livshendelser. 

 

1.3.1 Stressende livshendelser og depresjon i ikke-gravide populasjoner 

En sammenheng mellom uavhengige stressende livshendelser og depresjon har blitt funnet i 

en rekke studier (Kessler, 1997; Lloyd, 1980; Paykel, 1978; Tennant, 2002). En studie av 

Paykel et al. (1969) undersøkte antall stressende livshendelser i en periode på seks måneder 

før utbrudd av depresjon, og fant at deprimerte pasienter rapporterte nesten tre ganger så 

mange hendelser som friske i kontrollgruppen. Lignende funn ble gjort i en studie av Brown, 

Sklair, Harris og Birley (1973). De fant at i en gruppe deprimerte kvinner hadde halvparten av 

kvinnene opplevd minst en stressende livshendelse i løpet av de tre ukene før depresjonen 

oppstod, sammenlignet med 16% i en frisk sammenligningsgruppe. I månedene før dette var 

det imidlertid ingen signifikant forskjell i antall opplevde stressende livshendelser mellom de 

to gruppene. En betydelig mengde litteratur støtter opp under disse funnene (Bidzińska, 1984; 

Brugha & Conroy, 1985; Fava, Munari, Pavan & Kellner, 1981; Roy, Breier, Doran & Pickar, 

1985; Thomson & Hendrie, 1972). Det må også påpekes at enkelte studier ikke har funnet en 

sammenheng mellom stressende livshendelser og depresjon (Hornstra & Klassen, 1977; 

Hudgens, Morrison & Barchha, 1967). 

Flertallet av studiene som har undersøkt sammenhengen mellom stressende 

livshendelser og depresjon har basert seg på selvrapportering. Det har blitt påpekt at 

selvrapportering av stressende livshendelser hos deprimerte pasienter kan være påvirket av 

nedsatt stemningsleie og en tilbøyelighet til å huske og rapportere negative minner (Paykel et 

al., 1969; Tennant, Bebbington & Hurry, 1981). Paykel et al. (1969) rapporterte imidlertid at 
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pasientene ikke ble intervjuet før de viste tydelig bedring. I studien til Brown et al. (1973) ble 

også en slektning av pasienten intervjuet om stressende livshendelser i pasientens liv, og det 

ble rapportert om høy grad av samsvar mellom rapporteringene. Lite samsvar har imidlertid 

blitt rapportert i enkelte studier (Hudgens, Robins & Delong, 1970). Siegel, Johnson og 

Sarason (1979) utførte en studie for å undersøke sammenhengen mellom humørtilstand og 

selvrapportering av stressende livshendelser. Deltakerne, som tidligere hadde fylt ut et 

selvrapporteringsskjema om stressende livshendelser, ble delt inn i tre grupper. 

Stemningsinduksjon ble brukt for å fremkalle nedstemt humør i den ene gruppen og lystig 

humør i den andre. Den tredje gruppen mottok ingen stemningsinduksjon. Det ble ikke funnet 

noen sammenheng mellom humørtilstand og antall rapporterte stressende livshendelser når 

selvrapporteringsskjemaet ble fylt ut igjen etter manipulering av humør. Funn fra studier med 

manipulert humørtilstand kan imidlertid ikke uten videre overføres til naturlig forekommende 

depresjon, da det kan tenkes at manipulert humørtilstand og naturlig forekommende depresjon 

har ulik påvirkning på selvrapportering av livshendelser (Wise & Barnes, 1986). 

 

1.3.2 Oppdagelse av fosteravvik og psykologisk stress 

Oppdagelse av avvik ved fosteret representerer en psykisk påkjenning hos den gravide, og er 

forbundet med betydelig psykologisk stress (Fonseca et al., 2012; Kaasen & Haugen, 2009; 

Kaasen et al., 2010). En studie av Rychik et al. (2013) viste at prenatal oppdagelse av 

hjertefeil hos fosteret var forbundet med posttraumatisk stress, angst og depresjon. Leithner et 

al. (2004) fant at angst- og depresjonsskårer var på nivå med klinisk alvorlig depresjon 

umiddelbart etter at fosteravvik ble kjent. Sammenlignet med kvinner med normale 

ultralydfunn, fant Kaasen og kolleger (2017) at kvinner som fikk påvist strukturelle 

fosteravvik hadde betydelig flere depressive symptomer. Nivået av depressive symptomer var 

spesielt høyt rett etter at fosteravviket ble kjent, og avtok gradvis utover i svangerskapet, men 

med vedvarende depressive symptomer mot slutten av svangerskapet. Det ble også funnet en 

sammenheng mellom gestasjonsalder ved påvisning av fosteravvik og nivået av psykologisk 

stress, der påvisning av fosteravvik lenger ut i svangerskapet var forbundet med mer 

psykologisk stress enn påvisning tidligere i svangerskapet. Fonseca et al. (2012) fant også en 

signifikant forskjell i psykologisk stress mellom kvinner som hadde fått påvist fosteravvik og 

en sammenligningsgruppe uten fosteravvik. De fant imidlertid ingen signifikant forskjell i 

livskvalitet mellom de to gruppene. Kvalitative studier har avdekket reaksjoner som 

emosjonell forvirring og brutte forventninger (Larsson, Svalenius, Lundqvist & Dykes, 2010), 
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sjokk og vantro (Lalor, Begley & Galavan, 2009; Larsson et al., 2010) og svingninger mellom 

ulike emosjoner som en tilstand av kontinuerlig kaos (Sommerseth & Sundby, 2010) etter 

oppdagelse av fosteravvik. Fonseca, Nazaré og Canavarro (2011) fant at emosjonelle 

reaksjoner etter oppdagelse av fosteravvik varierte betydelig i intensitet, der det var størst 

variasjon i reaksjoner som frustrasjon, fortvilelse, sinne og sjokk. 

En studie av Skari et al. (2006) viste at prenatal diagnostisering av misdannelser var 

forbundet med høyere psykologisk stress enn postnatal diagnostisering ved 

diagnostiseringstidspunktet, samt seks uker og seks måneder etter fødsel. Denne forskjellen 

var ikke lenger observert ved en oppfølgingsstudie ni år senere (Skreden et al., 2010). Flere av 

foreldrene, spesielt mødrene, rapporterte fortsatt høye nivåer av stress ni år senere. Dette kan 

imidlertid skyldes utfordringer knyttet til det å ha et barn med misdannelser, og ikke 

oppdagelsen av fosteravviket i seg selv. Brosig, Whitstone, Frommelt, Frisbee og Leuthner 

(2007) fant ingen signifikant forskjell i psykologisk stress mellom prenatal og postnatal 

diagnostisering umiddelbart etter diagnostisering av medfødt hjertefeil. Seks måneder etter 

fødsel viste imidlertid gruppen med prenatal diagnostisering høyere psykologiske stresskårer 

sammenlignet med gruppen med postnatal diagnostisering. De psykologiske stresskårene i 

prenatal diagnostiseringsgruppen endret seg ikke signifikant fra diagnostiseringstidspunktet, 

til fødsel og seks måneder etter fødsel. I postnatal diagnostiseringsgruppen derimot ble det 

psykologiske stresset redusert fra fødsel til seks måneder etter fødsel. Dette var overraskende 

da man hadde forventet at gruppen med prenatal diagnostisering ville ha lavere stresskårer 

ved fødsel da de hadde hatt lenger til å tilpasse seg. Fonseca et al. (2012) fant ingen forskjell i 

psykologisk stress mellom prenatal og postnatal diagnostisering. De fant imidlertid at prenatal 

diagnostisering var forbundet med høyere psykologisk livskvalitet enn postnatal 

diagnostisering, men ikke generell, fysisk eller sosial livskvalitet. 

Høyere nivå av psykologisk stress har blitt funnet hos kvinner med mer alvorlige 

fosteravvik enn hos kvinner med mindre alvorlige fosteravvik (Brosig et al., 2007; Kaasen et 

al., 2010). En enda sterkere sammenheng mellom fosteravvik og psykologisk stress er funnet 

dersom fosteravvikets diagnose og prognose er usikker framfor mer klart definert (Aite et al., 

2009; Kemp, Davenport & Pernet, 1998; Kaasen et al., 2010). 
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1.4 Personlighet som kognitiv sårbarhet for depresjon i 

møte med stressende livshendelser 

Selv om stressende livshendelser er en viktig medvirkende faktor til utvikling av depresjon, 

synes ikke stressende livshendelser alene å være tilstrekkelig til å føre til depresjon (Hankin & 

Abela, 2005). Mange som opplever stressende livshendelser viser ikke tegn til depresjon 

(Ingram & Luxton, 2005). Mottakelighet for stress avhenger av en kombinasjon av 

biologiske, psykologiske og sosiale faktorer, som kan virke som enten risiko- eller 

beskyttelsesfaktorer i møte med stressende livshendelser (Salleh, 2008). Stress-

sårbarhetsmodeller, har vært nyttig for å forstå hvorfor møte med stressende livshendelser 

fører til lidelse hos noen mennesker, men ikke hos andre. Sårbarhet kan konseptualiseres som 

en predisponert faktor, eller en gruppe faktorer, som muliggjør psykopatologi (Ingram & 

Luxton, 2005). En rekke sårbarhetsfaktorer for depresjon har vært studert i forbindelse med 

stressende livshendelser, deriblant personlighet. Personlighet kan defineres som særegne og 

relativt vedvarende måter å tenke, føle og handle på, som karakteriserer en persons respons på 

livssituasjoner (Holt et al., 2012). Et uttrykk av personlighet er gjennom fortolkning. Kognitiv 

vurdering er en prosess der en person evaluerer en hendelse med fokus på mening og 

betydning for velvære, samt videre beslutningsprosesser og mestring. Hvorvidt en 

livshendelse oppleves som stressende, samt grad av stress, avhenger av hvordan hendelsen 

vurderes av personen som opplever den (Lazarus & Folkman, 1984). Kognitive stress-

sårbarhetsmodeller har tilfelles at de legger til grunn at en persons karakteristiske måte å 

møte, tolke og huske negative hendelser på, bidrar til en sårbarhet for utvikling av 

psykopatologi i møte med stressende livshendelser (Gibb & Coles, 2005). Kognitiv sårbarhet 

for depresjon er tendenser til å tolke informasjon på negative og forvrengte måter i møte med 

motgang (Oliver, Murphy, Ferland & Ross, 2007). To kognitive sårbarhetsfaktorer som har 

blitt studert i forbindelse med stressende livshendelser er dysfunksjonelle holdninger og 

helsemessig kontrollplassering (health locus of control). 

 

1.4.1 Dysfunksjonelle holdninger 

Becks kognitive depresjonsmodell legger til grunn at stabile dysfunksjonelle holdninger 

predisponerer sårbare individer for depresjon. Dysfunksjonelle holdninger refererer til en 

persons misoppfatning av seg selv, irrasjonelle overbevisninger og feilaktige antakelser om 

virkeligheten (Weissman & Beck, 1978). Slike holdninger antas å utgjøre en relativt stabil 
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kognitiv dimensjon av depresjonsutsatte individers personlighet (Kovacs & Beck, 1978). 

Studier har funnet en sammenheng mellom dysfunksjonelle holdninger og senere depresjon. 

Kuiper og Dance (1994) fant at høyere nivå av dysfunksjonelle holdninger var en signifikant 

prediktor for depresjon hos en gruppe psykologistudenter. Denne effekten var fortsatt 

signifikant når depresjon ble målt igjen to uker senere. Tilsvarende fant en studie av Alloy og 

kolleger (2006) at college-studenter med flere dysfunksjonelle holdninger hadde større 

sannsynlighet for å utvikle depresjon og tilbakevendende depresjon enn personer med færre 

dysfunksjonelle holdninger. 

 

Sårbarhetsfaktor eller symptom? 

For at dysfunksjonelle holdninger skal antas å være stabile sårbarhetsfaktor for utvikling av 

depresjon må de være til stede forut for depresjonen, være mer framtredende hos deprimerte 

og tidligere deprimerte enn hos friske kontrollgrupper og de skal ikke svinge med den kliniske 

tilstanden (Barnett & Gotlib, 1988b; Segal & Ingram, 1994). Flere studier har undersøkt 

stabiliteten til dysfunksjonelle holdninger og funnet at de er humøravhengige og svinger med 

depresjonstilstand (Beevers & Miller, 2004; Hamilton & Abramson, 1983; Peselow, Robins, 

Block, Barouche & Fieve, 1990). En studie av Lewinsohn og kolleger (1981) målte 

depressive symptomer hos deprimerte og friske personer ved to tidspunkt med åtte måneders 

mellomrom, samt negative kognitive mønstre ved første måletidspunkt. Som forventet fant de 

at deprimerte viste flere negative kognitive mønstre enn ikke-deprimerte. Imidlertid viste ikke 

de personene som utviklet depresjon fra første til siste måletidspunkt flere negative kognitive 

mønstre enn de som ikke utviklet depresjon. De fant heller ikke flere negative kognitive 

mønstre hos personer som tidligere hadde vært deprimerte enn hos personer som aldri hadde 

vært det. Reda, Carpiniello, Secchiaroli og Blanco (1985) målte dysfunksjonelle holdninger 

over tid hos deprimerte personer som mottok behandling ved en psykiatrisk klinikk, samt en 

frisk kontrollgruppe. Dysfunksjonelle holdninger ble målt ved innleggelse, utskrivelse og ett 

år etter at de ble utskrevet fra klinikken. Det ble funnet en reduksjon i generelle 

dysfunksjonelle holdninger i pasientgruppen, fra høyt nivå ved innleggelse til tilnærmet 

normale nivåer ved utskrivelse. Enkelte spesifikke holdninger var imidlertid signifikant 

høyere enn normalt ved utskrivelse. Disse spesifikke holdningene vedvarte også ett år etter at 

de var skrevet ut. Flere har påpekt at funn som dette motbeviser Becks kognitive 

depresjonsmodell, og har antydet at dysfunksjonelle holdninger er tidlige symptomer på 
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depresjon, framfor en sårbarhetsfaktor, og at vedvarende dysfunksjonelle holdninger etter 

depresjon kan være resterende symptomer som vil forsvinne over tid (Coyne & Gotlib, 1986). 

 

Betydningen av aktivering 

Just, Abramson og Alloy (2001) hevder imidlertid at studier som baserer seg på tidligere 

deprimerte er bygget på en feilaktig antakelse om at kognitiv sårbarhet er et uforanderlig 

trekk. Tilsvarende argumenterer Beck (2008) for at tidligere forskning på den kognitive 

depresjonsmodellen i stor grad har oversett betydningen av stress for aktivering av 

dysfunksjonelle holdninger. «Mood-state»-hypotesen, framsatt av Miranda og Persons (1988; 

Persons & Miranda, 1992), er en bearbeiding av den kognitive depresjonsmodellen, for å 

integrere noe av kritikken som er retten mot den. I likhet med Becks depresjonsmodell (1964) 

postulerer hypotesen at dysfunksjonelle holdninger er stabile personlighetstrekk, men at en 

persons evne til å rapportere dem er humøravhengig. Ifølge «mood-state»-hypotesen kan 

negativ humørtilstand ha tilsvarende aktiveringsrolle som stress. Persons og Miranda (1992) 

hevder at de dysfunksjonelle holdningene hele tiden er til stede, men i en latent eller ubevisst 

form. Med mindre holdningene er aktivert er de ikke observerbare, målbare eller mulig å 

rapportere. Tidligere deprimerte rapporterer derfor ikke flere dysfunksjonelle holdninger enn 

personer som aldri har vært deprimerte, fordi de ikke lenger opplever en negativ 

humørtilstand. Når depressive symptomer opphører vil også dysfunksjonelle holdninger 

reduseres eller opphøre da pasientens humørtilstand forbedres, og underliggende holdninger 

deaktiveres og blir utilgjengelige. Dysfunksjonelle holdninger som er målt i en positiv 

humørtilstand vil derfor ikke predikere påfølgende depresjon, ifølge hypotesen. 

Ved å ta hensyn til betydningen av aktivering av dysfunksjonelle holdninger har flere 

studier funnet støtte for Becks depresjonsmodell, men med noe varierende resultater. Wise og 

Barnes (1986) fant at dysfunksjonelle holdninger modererte sammenhengen mellom 

stressende livshendelser og depresjon i en normal studentpopulasjon, men ikke blant et utvalg 

studenter som mottok psykologisk behandling. I den normale populasjonen var studenter med 

få dysfunksjonelle holdninger mindre påvirket av stressende livshendelser sammenlignet med 

studenter med flere dysfunksjonelle holdninger. En studie av Olinger, Kuiper og Shaw (1987) 

viste også at dysfunksjonelle holdninger modererte sammenhengen mellom stressende 

livshendelser og depresjon. Til tross for at enkelte deltakere med få dysfunksjonelle 

holdninger rapporterte at de hadde opplevd et stort antall stressende livshendelser, viste de 

lave nivåer av depresjon. Dette styrker en antakelse om at stressende livshendelser alene ikke 
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er nok til å føre til depresjon. I en studie med college-studenter fant Hankin, Abramson, 

Miller og Haeffel (2004) at dysfunksjonelle holdninger predikerte depressive symptomer etter 

fem uker og depressiv lidelse etter to år, dersom de hadde opplevd negative livshendelser 

knyttet til skoleprestasjoner eller romantiske relasjoner. I den samme studien og en annen 

lignende studie var uoverensstemmelse mellom ambisjoner for eksamen og faktisk 

eksamenskarakter positivt assosiert med depressive symptomer henholdsvis fem (Hankin et 

al., 2004) og to dager (Joiner, Metalsky, Lew & Klocek, 1999) etter eksamensresultatet, men 

kun dersom studenten hadde flere dysfunksjonelle holdninger. Dersom studenten hadde få 

dysfunksjonelle holdninger predikerte ikke uoverensstemmelse mellom ambisjon og karakter 

depressive symptomer. 

Studien til Kuiper og Dance (1994) fant som nevnt at dysfunksjonelle holdninger, i 

tillegg til stress, var en signifikant prediktor for depressive symptomer. Etter to uker var det 

imidlertid kun dysfunksjonelle holdninger som predikerte depressive symptomer, og det ble 

ikke funnet noen signifikant interaksjonseffekt mellom stress og dysfunksjonelle holdninger 

på depressive symptomer. Sammenhengen mellom stress og dysfunksjonelle holdninger var 

dermed noe uklar i denne studien. Heller ikke Barnett og Gotlib (1988a) fant at 

dysfunksjonelle holdninger modererte sammenhengen mellom stressende livshendelser og 

depressive symptomer i en kvinnelig studentpopulasjon. I en studie med studenter som hadde 

søkt plass på universitet og fått avslag, predikerte dysfunksjonelle holdninger deprimert 

humør umiddelbart etter avslag, men ikke fire dager senere (Abela & D'Alessandro, 2002). 

Dykman og Johll (1998) fant ingen interaksjonseffekt mellom dysfunksjonelle holdninger og 

negative livshendelser når depresjon ble målt 14 uker senere. Separate analyser for kvinner og 

menn viste imidlertid at dysfunksjonelle holdninger modererte effekten av negative 

livshendelser på depresjon kun for kvinner som ved inkluderingstidspunktet ikke viste tegn til 

depressive symptomer. Tilsvarende effekt ble ikke funnet for menn. Dette kan ifølge 

forskerne muligens skyldes at det aktiveres flere negative selvrefererende holdninger hos 

kvinner enn hos menn ved opplevelse av negative livshendelser, selv om dette ikke ble direkte 

undersøkt i denne studien, og at kvinner har en tendens til å dvele over negative tanker over 

lengre perioder enn menn og at dette fører til mer intense og langvarige depressive reaksjoner. 

 

Ulike dimensjoner av dysfunksjonelle holdninger 

En mulig forklaring på varierende resultater kan være manglende korrespondanse mellom 

sårbarhetsfaktor og type stressende livshendelse (Coyne & Whiffen, 1995; Tackett & 
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Krueger, 2005). Individer uttrykker ikke nødvendigvis et helt spekter av dysfunksjonelle 

holdninger, men kun spesifikke dimensjoner. En slik inngående forståelse av dysfunksjonelle 

holdninger kan være mer hensiktsmessig for å forstå sammenhengen mellom stressende 

livshendelser og depresjon (Barnett & Gotlib, 1988b; Beck, 2002). Beck introduserte de to 

dimensjonene autonomi og sosiotropi, også omtalt som perfeksjonisme og avhengighet i 

forskningsfeltet, som spesifikke sårbarhetsfaktorer for ulike typer stressende livshendelser 

(Beck, 2002). 

Autonomi, eller perfeksjonisme, er karakterisert av overdrevent høye standarder og 

kritisk vurdering til egen prestasjon, samt bekymring for å gjøre feil og for hvordan egne 

prestasjoner vurderes av andre (de Graaf, Roelofs & Huibers, 2009; Frost, Marten, Lahart & 

Rosenblate, 1990). Sosiotropi, eller avhengighet, er kjennetegnet av behov for å lene seg på 

og bli støttet av andre, samt behov for godkjenning og positiv vurdering fra andre (de Graaf et 

al., 2009). I en studie av Hammen, Marks, Mayol og DeMayo (1985) ble studenter vurdert 

som sårbare for stressende livshendelser knyttet til enten relasjoner eller prestasjon. For de 

studentene som viste en sårbarhet for relasjoner ble det funnet en sterkere sammenheng 

mellom relasjonelle stressende livshendelser og depresjon enn for livshendelser knyttet til 

prestasjon. Motsatt mønster ble observert for de som viste en sårbarhet for 

prestasjonshendelser. Denne sammenhengen var imidlertid ikke like sterk. Zuroff og 

Mongrain (1987) simulerte sosial avvisning eller prestasjonsnederlag i en kvinnelig 

studentpopulasjon. De studentene som ble vurdert som avhengige, var mer sårbare for sosial 

avvisning enn prestasjonsnederlag. Studenter som var selvkritiske var derimot sårbare for 

både prestasjonsnederlag og sosial avvisning. Robins og Block (1988) fant derimot at 

dimensjonen sosiotropi modererte sammenhengen med depresjon for både negative sosiale 

livshendelser og prestasjonsnederlag. Autonomi var urelatert til depresjon for begge typer 

livshendelser. Lignende fant Fresco, Sampson, Craighead og Koons (2001) at sosiotropi var 

relatert til både relasjonelt stress og prestasjonsstress. De fant imidlertid at autonomi 

modererte sammenhengen mellom relasjonelle stressende livshendelser og depresjon, men 

ikke prestasjonsstress. Resultater fra slike studier er varierende, og det er derfor vanskelig å 

vurdere hvorvidt ulike dimensjoner av dysfunksjonelle holdninger korresponderer bedre med 

enkelte typer livshendelser framfor andre. Enkelte har ansett det som problematisk at mange 

av studiene ikke har tatt hensyn til at mange også skårer høyt på begge dimensjonene (Coyne 

& Whiffen, 1995). 
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Samlet sett har mange studier støttet Becks kognitive depresjonsmodell når man har 

tatt høyde for betydningen av aktivering. Det finnes imidlertid studier som ikke har funnet 

støtte for modellen, eller som har funnet blandede resultater. En mulig forklaring på 

varierende funn på tvers av studier kan være at dysfunksjonelle holdninger ikke har vært 

tilstrekkelig aktivert før måling i enkelte studier (Gibb & Coles, 2005). Det trengs imidlertid 

flere prospektive studier for å avgjøre hvorvidt dysfunksjonelle holdninger er en 

sårbarhetsfaktor for depresjon (Ingram, Miranda & Segal, 1998). 

 

1.4.2 Helsemessig kontrollplassering 

Konstruktet Locus of control ble originalt utviklet av Rotter (1966) og beskriver en persons 

oppfatning av å ha kontroll over utfallet av hendelser i eget liv. Rotter skiller mellom indre og 

ytre kontrollplassering. Intern kontrollplassering reflekterer en persons oppfatning av selv å 

være ansvarlig for utfall i livet gjennom egen atferd. Ekstern kontrollplassering derimot 

reflekterer en persons oppfatning av at utfall i livet ikke er resultat av egne handlinger, men er 

kontrollert av ytre faktorer som betydningsfulle andre, tilfeldigheter eller skjebne. En persons 

motivasjon til å utføre handlinger vil være styrt av hvorvidt de opplever at de selv har kontroll 

over utfallet eller ikke. Rotters Locus of control er et mål på generell kontrollplassering. Det 

er imidlertid ikke nødvendigvis slik at personer plasserer kontroll likt i alle situasjoner i livet. 

Det har derfor blitt ansett som mer hensiktsmessig å undersøke kontrollplassering innenfor 

spesifikke områder og situasjoner (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013; Wallston, Maides & 

Wallston, 1976). 

Et område hvor kontrollplassering har blitt viet mye oppmerksomhet er innenfor helse.  

På bakgrunn av Rotters arbeid utviklet Wallston, Wallston og kolleger (1976; 1982; 1978; 

1987) konstruktet helsemessig kontrollplassering. Helsemessig kontrollplassering refererer til 

en persons oppfatning av å ha kontroll over egen helse eller sykdom, både gjennom atferd og 

psykologiske prosesser. Det skilles mellom tre dimensjoner av helsemessig 

kontrollplassering. I likhet med Rotters Locus of control skilles det mellom intern og ekstern 

kontrollplassering. Ekstern kontrollplassering er imidlertid delt opp i betydningsfulle andre og 

tilfeldigheter som to separate dimensjoner. En person med intern helsemessig 

kontrollplassering opplever selv å ha kontroll over egen helse. Hvorvidt en blir eller forblir 

syk eller frisk er et resultat av egen atferd. Dimensjonen betydningsfulle andre reflekterer en 

oppfatning av at utfallet av egen helse er under kontroll av andre, slik som helsepersonell, 

familie og venner. Tilfeldigheter derimot representerer fravær av kontroll, da utfallet av egen 
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helse er utenfor noens kontroll og er bestemt av krefter som flaks eller skjebne (Wallston et 

al., 1987). Denne dimensjonen er relatert til lært hjelpeløshet (Wallston, 2015). 

 

Kontrollplassering og depresjon i møte med stressende livshendelser 

Helsemessig kontrollplassering har i utgangspunktet vært mye studert i forbindelse med 

helseatferd som trening, kosthold, røyking, alkoholinntak, oppsøking av helseinformasjon og 

forebyggende helsetiltak (Norman, Bennett, Smith & Murphy, 1998; Strickland, 1978; K. A. 

Wallston et al., 1976), men har også vært studert i forbindelse med opplevelse av stressende 

livshendelser for å forstå individuelle forskjeller i sårbarhet. Forekomst og utfall av stressende 

livshendelser er ofte vanskelig eller ikke mulig å kontrollere (Thompson, Sobolew-Shubin, 

Galbraith, Schwankovsky & Cruzen, 1993). Kontroll kan imidlertid ha innvirkning på 

psykologiske prosesser i møte med stressende livshendelser (Wallston et al., 1987). 

En studie av Grote og kolleger (2007) viste at opplevd kontroll modererte 

sammenhengen mellom stressende livshendelser, både akutte og kroniske, og depressive 

symptomer hos kvinner med lav inntekt. Av de kvinnene som opplevde flere akutte eller 

kroniske stressorer, var de som opplevde stressorene som mer kontrollerbare mindre utsatt for 

å utvikle depresjon sammenlignet med de kvinnene som opplevde at de hadde lite kontroll. 

Lignende fant Johnson og Sarason (1978) at opplevelse av kontroll modererte sammenhengen 

mellom negative livsendringer og depresjon, der ekstern kontrollplassering var assosiert med 

flere depressive symptomer enn intern kontrollplassering. For kvinner som hadde opplevd 

seksuelle overgrep eller plutselig dødsfall, var større kontroll over prosessen i etterkant av 

livshendelsen forbundet med bedre psykologisk tilpasning målt ved blant annet depressive 

symptomer og livstilfredshet (Frazier, Steward & Mortensen, 2004). 

Studier med kreftpasienter og personer med leddgikt støtter også betydningen av 

kontroll, men med noe varierende funn i forhold til type kontroll. I en studie med personer 

med leddgikt fant Affleck, Tennen, Pfeiffer og Fifield (1987) at oppfatning av større personlig 

kontroll over medisinsk behandling var assosiert med bedre psykososial tilpasning. For de 

personene med alvorlig leddgikt var imidlertid større personlig kontroll over sykdomsforløpet 

assosiert med høyere grad av stemningsforstyrrelse og dårligere positiv tilpasning. Derimot 

var personlig kontroll over symptomene assosiert med mindre stemningsforstyrrelser hos de 

personene med mer alvorlige daglige symptomer. De sammensatte resultatene kan ifølge 

forskerne skyldes at opplevelse av personlig kontroll hos personer med alvorlig leddgikt ikke 

samsvarer med faktisk kontroll over sykdomsforløpet, mens opplevelse av personlig kontroll 
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over daglige symptomer faktisk kan bidra til lindring av symptomene. Lignende viste en 

annen studie at kreftpasienters kontroll over emosjonelle reaksjoner og daglige fysiske 

symptomer var viktigere for vellykket tilpasning enn kontroll over sykdomsforløpet 

(Thompson et al., 1993). Burish et al. (1984) fant at hos pasienter som gjennomgikk et 

treningsprogram for å redusere bivirkninger av kjemoterapi, var de pasientene som skåret 

høyt på dimensjonen betydningsfulle andre mindre deprimerte enn de som skåret lavt på 

denne dimensjonen både under treningsprogrammet og ved oppfølging. En annen studie viste 

at ekstern kontrollplassering var assosiert med bedre emosjonell tilpasning hos kvinner som 

hadde utført mastektomi (Jamison, Wellisch & Pasnau, 1978). Dimensjonen betydningsfulle 

andre reflekterer ikke nødvendigvis fravær av kontroll, men heller at kontrollen ligger hos 

noen andre enn en selv (Wallston et al., 1987). Dette kan tyde på at i medisinske situasjoner 

hvor lite kontroll er mulig, kan ekstern kontrollplassering være fordelaktig ved at man 

erkjenner at man selv ikke har kontroll over situasjonen (Burish et al., 1984). 

I andre studier har det derimot ikke blitt funnet noen sammenheng mellom 

kontrollplassering og depresjon. En studie av Gold et al. (1991) viste ingen sammenheng 

mellom hverken intern eller ekstern helsemessig kontrollplassering og depresjon hos pasienter 

med benskjørhet. En annen studie som inkluderte kvinner med brystkreft, fant lignende ingen 

sammenheng mellom kontrollplassering og psykologisk tilpasning (Friedman, Baer, Lewy, 

Lane & Smith, 1989). Dette står i kontrast til en studie av Taylor, Lichtman og Wood (1984) 

som viste at kognitiv kontroll, gjennom å tenke annerledes om situasjonen, var relatert til 

positiv psykologisk tilpasning målt ved angst, frykt, sinne og depresjon. Motstridende funn 

kan skyldes ulike mål på kontroll, der førstnevnte studie målte kontroll knyttet til generell 

helserelatert atferd, mens sistnevnte benyttet et måleinstrument utviklet spesifikt for å måle 

kontroll i sammenheng med kreft. At det ikke ble funnet noen sammenheng mellom 

kontrollplassering og psykologisk tilpasning når kontroll ble målt ved generell helserelatert 

atferd, kan ifølge Friedman og kolleger tyde på at kontrollplassering kan være 

situasjonsspesifikt for ulike typer sykdom og livshendelser, og at det derfor kan være mer 

hensiktsmessig med situasjonsspesifikke mål på kontrollplassering framfor mer generelle mål. 

Stort sett tyder funn fra ulike studier på at personer som selv opplever å ha kontroll 

over stressende livshendelser er mindre sårbare for depresjon. Kontroll kan virke som en 

beskyttelse mot stress, og personer som opplever at utfall er innenfor deres kontroll forventes 

å være mer motiverte til å takle stressende livshendelser (Grote et al., 2007). Enkelte studier 

har imidlertid funnet at ekstern kontrollplassering kan være fordelaktig for enkelte 
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pasientgrupper eller i bestemte situasjoner (Burish et al., 1984). En persons opplevelse av 

kontroll er imidlertid ikke nødvendigvis begrenset til en dimensjon. En person kan ha lært seg 

at enkelte aspekter ved egen helse kan kontrolleres selv, mens andre aspekter best kontrolleres 

av betydningsfulle andre, som for eksempel helsepersonell (Wallston & Wallston, 1982). 

Opplevelse av kontroll kan også avhenge av om utfallet av sykdommen eller situasjonen er 

kjent eller ikke, og kan forandre seg over tid dersom forholdene endrer seg (Wallston et al., 

1987). 

 

1.5 Manglende kunnskap om individuelle 

sårbarhetsfaktorer for depresjon etter oppdagelse av 

fosteravvik i svangerskapet 
Stressende livshendelser i tiden før og under svangerskapet er forbundet med økt risiko for 

depresjon under svangerskapet (Biaggi et al., 2016; Lancaster et al., 2010; Rubertsson, 

Wickberg, Gustavsson & Rådestad, 2005). Individuelle sårbarhetsfaktorer for utvikling av 

depresjon under og etter svangerskapet har vært studert, men med betydelig større fokus på 

depresjon i tiden etter fødsel sammenlignet med under svangerskapet (Biaggi et al., 2016). 

Svært få studier har studert dysfunksjonelle holdninger og helsemessig kontrollplassering i 

forbindelse med depresjon under svangerskapet. I de få studiene hvor det har blitt undersøkt 

har det blitt funnet en sammenheng mellom dysfunksjonelle holdninger, både generelle og 

spesifikt relatert til morskap, og depressive symptomer (Leach, Marino & Nikčević, 2019; 

Sockol & Battle, 2015; Sockol, Epperson & Barber, 2014). Kontrolldimensjonen tilfeldigheter 

ble i en studie funnet å være positivt assosiert med depresjon under svangerskapet 

(Richardson, Field, Newton & Bendell, 2012). Dimensjonene intern kontrollplassering og 

betydningsfulle andre var derimot ikke statistisk signifikante prediktorer for 

svangerskapsdepresjon. Det ble imidlertid funnet en svak signifikant negativ korrelasjon 

mellom intern kontrollplassering og svangerskapsdepresjon. Selv om kontrollplassering ikke 

ble direkte undersøkt, fant en svensk kvalitativ studie med kvinner som hadde avsluttet 

svangerskapet etter oppdagelse av fosteravvik, at kontroll over situasjonen gjennom samtaler 

med helsepersonell gjorde det lettere å takle sorgen og akseptere situasjonen (Asplin, Wessel, 

Marions & Öhman, 2014). 

Det er svært få studier som har sett på individuelle sårbarhetsfaktorer for utvikling av 

depresjon etter opplevelse av stressende livshendelser under svangerskapet, eller spesifikt i 
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forbindelse med oppdagelse av fosteravvik. Selv om individuelle sårbarhetsfaktorer er godt 

belyst i ikke-gravide populasjoner, kan som nevnt ikke funn fra disse studiene direkte 

overføres til gravide populasjoner da svangerskapet medfører store endringer i 

hormonbalansen (Kaasen & Haugen, 2009). I tillegg er mange av studiene som har undersøkt 

sammenhengen mellom helsemessig kontrollplassering og depresjon i ikke-gravide 

populasjoner gjort på spesifikke pasientgrupper som heller ikke uten videre kan overføres til 

andre typer livssituasjoner eller en gravid populasjon. I litteraturen finnes det svært få eller 

ingen studier som direkte har sett på dysfunksjonelle holdninger og helsemessig 

kontrollplassering som mulige sårbarhetsfaktorer for utvikling av depresjon etter påvisning av 

fosteravvik i svangerskapet. Det vil være av stor praktisk betydning å kunne identifisere 

kvinner med høyere risiko for å utvikle langvarige psykiske plager etter påvisning av 

fosteravvik, for å kunne tilby tidlig intervensjon og veiledning med hensikt å redusere 

depressive symptomer og forhindre at de utvikler seg til klinisk depresjon (Kaasen, 2010). 

 

1.6 Forskningsspørsmål og hypoteser 

Formålet med denne delstudien er å undersøke sammenhengen mellom dysfunksjonelle 

holdninger og depressive symptomer, og helsemessig kontrollplassering og depressive 

symptomer etter påvist strukturelle fosteravvik. En gjennomgang av litteraturen for ikke-

gravide populasjoner støtter i stor grad at individer med enkelte kognitive personlighetsstiler 

er mer sårbare for depresjon etter opplevelse av stressende livshendelser. Basert på den 

litteraturen som er tilgjengelig, både med gravide og ikke-gravide populasjoner, er det 

grunnlag for å tenke at enkelte kognitive dimensjoner av personlighet er assosiert med flere 

depressive symptomer også hos kvinner som har fått påvist strukturelle fosteravvik under 

svangerskapet. Det overordnede forskningsspørsmålet for denne delstudien er: 

 

Er det en sammenheng mellom kognitive dimensjoner av personlighet og depressive 

symptomer i svangerskapet etter påvist strukturelle fosteravvik? 

 

På grunnlag av presentert teori og empiri fremsettes følgende hypoteser: 

1) Sammenhengen mellom oppdagelse av fosteravvik og depressive symptomer er 

moderert av dysfunksjonelle holdninger. 

2) Sammenhengen mellom oppdagelse av fosteravvik og depressive symptomer er 

moderert av helsemessig kontrollplassering. 
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3) Alvorligere fosteravvik er assosiert med flere depressive symptomer. 

4) Sammenhengen mellom alvorlighetsgrad og depressive symptomer er moderert av 

dysfunksjonelle holdninger. 

5) Sammenhengen mellom alvorlighetsgrad og depressive symptomer er moderert av 

helsemessig kontrollplassering. 

6) Diagnostisk og prognostisk usikkerhet er assosiert med flere depressive symptomer. 

7) Sammenhengen mellom diagnostisk og prognostisk usikkerhet og depressive 

symptomer er moderert av dysfunksjonelle holdninger. 

8) Sammenhengen mellom diagnostisk og prognostisk usikkerhet og depressive 

symptomer er moderert av helsemessig kontrollplassering. 

 

Den overordnede hypotesen er at flere dysfunksjonelle holdninger og ekstern 

kontrollplassering er assosiert med flere depressive symptomer, mens færre dysfunksjonelle 

holdninger og intern kontrollplassering er assosiert med færre depressive symptomer. 

 

Studiens konseptuelle modell er presentert i Figur 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Depressive symptomer 

 

Gruppe 
Alvorlighetsgrad 

Usikkerhet 

 
Kontrollvariabler 

 
 
 
 

 
Personlighet 

 

Figur 1. Studiens konseptuelle modell 
Sammenhengen mellom henholdsvis gruppe, alvorlighetsgrad og diagnostisk og prognostisk usikkerhet, og 
depressive symptomer moderert av personlighet. Alder, gestasjonsalder ved inklusjon, utdanning, tidligere barn, 
BMI før svangerskap og røyking er inkludert som kontrollvariabler. 
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2 Metode 
Datamaterialet som benyttes i denne delstudien er et utvalg av dataene fra Sofus-studien, og 

inkluderer Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), Dysfunctional Attitude Scale 

(DAS) og Health Locus of Control Scale (HLCS), samt demografiske variabler og 

informasjon om fosteravvikets alvorlighetsgrad, og diagnostisk og prognostisk usikkerhet. 

 

2.1 Utvalg 
Utvalget i denne studien består av gravide kvinner som ble rekruttert etter å ha vært på 

ultralydundersøkelse ved Rikshospitalet (Kaasen et al., 2010). Kvinnene ble rekruttert 

fortløpende i perioden fra mai 2006 til februar 2009, og ble ikke inkludert før etter 12. 

svangerskapsuke. I studiegruppen hadde kvinnene blitt henvist til spesialist grunnet mistanke 

om strukturelt fosteravvik etter ordinær ultralydundersøkelse. Strukturelt fosteravvik ble 

senere bekreftet etter en ny ultralydundersøkelse ved sykehuset. Utvalget i studiegruppen 

bestod opprinnelig av 180 gravide kvinner. Av disse avbrøt 86 av kvinnene svangerskapet. 

Denne delstudien baserer seg på data fra de 94 kvinnene i studiegruppen som fullførte 

svangerskapet. 111 kvinner med normale svangerskap, og ingen tidligere historie med 

strukturelle fosteravvik eller alvorlige obstetrisiske komplikasjoner, ble inkludert som 

sammenligningsgruppe. Kvinner som ikke snakket flytende norsk, var under 18 år, hadde en 

kjent psykiatrisk diagnose (slik som psykose, alvorlig bipolar lidelse, eller stoffmisbruk) eller 

ventet flere barn ble ekskludert fra studien. 

 

2.2 Frafall 
Frafall i studiegruppen skyldes at fosteret døde (n = 5), prematur fødsel (n = 3), at kvinnen 

trakk seg fra studien (n = 2), lost to follow up (n = 1) eller at mor ble syk og innlagt 

(svangerskapskomplikasjoner som for eksempel alvorlig svangerskapsforgiftning) eller 

forhindret av andre årsaker (n = 25). I sammenligningsgruppen skyldes frafall prematur fødsel 

(n = 3), at kvinnen var bortreist eller forhindret av andre årsaker (n = 3) eller at kvinnen trakk 

seg fra studien (n = 1). Det store frafallet i studiegruppen skyldes i hovedsak komplikasjoner 

knyttet til svangerskapet eller at kvinnene ikke hadde mulighet til å møte opp ved alle 

måletidspunktene, da et svangerskap med fosteravvik krever mer oppfølging og undersøkelser 

enn et normalt svangerskap. Drop out var dermed ikke hovedårsaken til frafall i 

studiegruppen. 
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2.3 Prosedyre 
Kvinnene fylte ut spørreskjemaene i tiden etter ultralydundersøkelsen. Spørreskjemaene ble 

fylt ut på sykehuset, og kvinnene ble instruert til ikke å diskutere svarene sine med noen. Alle 

spørreskjemaene ble gitt på norsk. EPDS ble fylt ut fire ganger i løpet av svangerskapet. 

Første måling (T1) ble gjort kort tid etter at kvinnene enten fikk bekreftet strukturelle 

fosteravvik eller normale funn etter ultralydundersøkelse. Når i svangerskapet første måling 

ble gjort varierer dermed i forhold til når kvinnene var inne til ultralyd, samt når i 

svangerskapet det strukturelle fosteravviket ble oppdaget. Andre måling (T2) ble gjort 2-3 

uker etter T1. Tredje og fjerde måling ble utført i henholdsvis svangerskapsuke 30 (T3) og 36 

(T4). DAS og HLCS ble fylt ut en gang i svangerskapsuke 30. Informasjon om svangerskapet 

ble hentet fra kvinnenes sykehusjournal. 

 

2.4 Måleinstrumenter 

2.4.1 Edinburgh Postnatal Depression Scale 

Depressive symptomer ble i denne studien målt ved bruk av selvrapporteringsskjemaet 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS; Cox et al., 1987). EPDS ble opprinnelig 

utviklet for å avdekke fødselsdepresjon, men har også blitt validert for bruk under 

svangerskapet (Bergink et al., 2011). Spørreskjemaet består av 10 spørsmål som måler ulike 

negative tanker og følelser, men ikke kroppslige symptomer (for eksempel «Har du siste 7 

dager følt deg nedfor eller ulykkelig?», «Har du siste 7 dager følt at det har blitt for mye for 

deg?», se Vedlegg A). Kvinnen krysser av på hvilket av fire utsagn som passer best med 

hvordan hun har hatt det de siste syv dagene. Hvert av spørsmålene skåres på en skala fra 0 til 

3. Det ble regnet ut gjennomsnittlig sumskåre for EPDS som varierer fra 0 til 30, der en 

høyere skåre indikerer flere og mer alvorlige depressive symptomer og kan være en 

indikasjon på depresjon. En skåre på ³10 er assosiert med milde symptomer på depresjon, 

mens en skåre på ³13 er regnet som moderate til mer alvorlige symptomer på depresjon. Cox 

et al. (1987) rapporterte at EPDS hadde god reliabilitet, med en Cronbachs alfa på .87. 

Reliabiliteten til EPDS i denne delstudien er god for de ulike måletidspunktene, med unntak 

av noe lavere Cronbachs alfa for T3 (T1: a = .91, T2: a = .90, T3: a = .70, T4: a = .83). 
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2.4.2 Dysfunctional Attitude Scale 

Dysfunksjonelle holdninger ble målt ved bruk av selvrapporteringsskjemaet Dysfunctional 

Attitude Scale, skjema A (DAS-A, heretter DAS; Weissman & Beck, 1978). Skjemaet består 

av 40 påstander som måler tilstedeværelse og intensitet av dysfunksjonelle holdninger som 

reflekterer en persons feiloppfatninger av seg selv, irrasjonelle overbevisninger og feilaktige 

antakelser om virkeligheten (se Vedlegg B). I henhold til en faktoranalyse utført av de Graaf 

og kolleger (2009), og egen faktoranalyse (se preliminære analyser), ble skalaen redusert til 

17 påstander (DAS-17) med de to underliggende dimensjonene perfeksjonisme (påstand 1, 4, 

8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21 og 26) og avhengighet (påstand 19, 27, 28, 32, 34 og 38). DAS-17 

måler generelle dysfunksjonelle holdninger, mens de to underliggende dimensjonene måler 

mer spesifikke former for dysfunksjonelle holdninger. Perfeksjonisme måler perfeksjonistiske 

standarder knyttet til egen prestasjon, samt bekymringer for hvordan egne prestasjoner 

vurderes av andre (for eksempel «Hvis jeg ikke gjør det bra hele tiden vil folk heller ikke 

respektere meg»). Avhengighet måler behovet for å lene seg på og bli støttet av andre, samt 

behov for godkjenning og positiv vurdering fra andre (for eksempel «Min verdi som person er 

svært avhengig av hva andre synes om meg»). Hver påstand har 7 svaralternativer rangert fra 

«helt enig» til «helt uenig», og skåres mellom 7 (helt enig) og 1 (helt uenig). Det ble regnet ut 

gjennomsnittlig sumskåre for DAS-17, samt perfeksjonisme og avhengighet. Sumskåre for 

DAS-17 varierer mellom 17-119, og for perfeksjonisme og avhengighet mellom henholdsvis 

11-77 og 6-42, der en høyere sumskåre indikerer flere og mer intense dysfunksjonelle 

holdninger. DAS har vist å ha god reliabilitet i en rekke ulike studier. I den opprinnelige 

studien til Weissman og Beck (1978) rapporterte de en Cronbachs alfa på .86. Studien til de 

Graaf et al. (2009) fant god reliabilitet for perfeksjonisme, avhengighet og DAS-17 med 

Cronbachs alfa-koeffisienter på henholdsvis .90, .81 og .91. Reliabiliteten til den norske 

oversettelsen av DAS-A ble undersøkt av Chioqueta og Stiles (2004) og de rapporterte at 

Cronbachs alfa for denne versjonen var .85. Også i denne delstudien er reliabiliteten til DAS 

tilfredsstillende med Cronbachs alfa-koeffisienter på henholdsvis .81 og .71 for dimensjonene 

perfeksjonisme og avhengighet, og .85 for DAS-17. 

 

2.4.3 Health Locus of Control Scale 

Health Locus of Control Scale (HLCS; Wallston et al., 1978) er et selvrapporteringsskjema 

som måler en persons opplevelse av å ha kontroll over egen helse. Spørreskjemaet består av 

totalt 18 påstander som måler tre ulike dimensjoner av helsemessig kontrollplassering (se 
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Vedlegg C). Intern kontroll (påstand 1, 6, 8, 12, 13 og 17) måler i hvilken grad personer selv 

føler at de har kontroll over egen helse (for eksempel «Det som først og fremst virker inn på 

min helse, er det jeg selv gjør»). Dimensjonen betydningsfulle andre (påstand 3, 5, 7, 10, 14 

og 18) måler om en opplever at egen helse er styrt av andre personer, slik som helsepersonell, 

familie og venner (for eksempel «Når jeg blir frisk etter en sykdom, er det vanligvis fordi 

andre har tatt seg godt av meg»). Tilfeldigheter (påstand 2, 4, 9, 11, 15 og 16) måler hvorvidt 

en opplever at egen helse er resultat av tilfeldigheter, skjebne eller hell (for eksempel «De 

fleste ting som virkelig virker inn på min helse, skjer tilfeldig»; Wallston & Wallston, 1982). 

Hver av de tre dimensjonene måles av 6 påstander hver, og alle utsagn besvares på en 6 

punkts likert-skala rangert fra helt uenig (1 poeng) til helt enig (6 poeng). For hver av de tre 

dimensjonene ble det regnet ut en gjennomsnittlig sumskåre som varierer fra 6 til 36. En 

høyere skåre indikerer at den spesifikke dimensjonen av helsemessig kontrollplassering i 

større grad tas i bruk av personen, mens en lavere skåre indikerer at den spesifikke formen for 

kontrollplassering er lite tatt i bruk. Reliabiliteten til HLCS rapporteres i ulike studier ofte 

som moderat, og Cronbachs alfa har i de fleste studier blitt rapportert å ligge på mellom .60 

og .70 (Wallston, 2005). I denne delstudien var Cronbachs alfa for dimensjonen intern 

kontroll .70, for betydningsfulle andre .66 og for tilfeldigheter .45. 

 

2.4.4 Klassifisering av strukturelle fosteravvik 

Strukturelle fosteravvik ble klassifisert ut ifra alvorlighetsgrad og betydelig diagnostisk eller 

prognostisk usikkerhet ved inkluderingstidspunktet. At prognosene var usikre skyldtes enten 

at det var vanskelig å avgjøre hvor stor innvirkning avviket ville ha på barnets liv eller at en 

endelig diagnose var avhengig av resultater fra ytterligere undersøkelser. Alvorlighetsgrad og 

diagnostisk og prognostisk usikkerhet rundt fosteravviket ble klassifisert slik: 

1. Kategori 1: Dødelig eller alvorlig uten tilgjengelig behandling, med eller uten prognostisk 

usikkerhet (for eksempel akrani, skjelettdysplasi med liten brystkasse, holoprosencefali, 

bilateral nyreagenesi). 

2. Kategori 2: Alvorlig med tilgjengelig behandling, men alle med prognostisk usikkerhet 

(for eksempel ryggmargsbrokk med vannhode, mellomgulvsbrokk med lunge:hoderatio 

<1.0, hypoplastisk venstre hjertesyndrom). 

3. Kategori 3: Mindre alvorlig med tilgjengelig behandling som ofte gir et godt resultat, men 

alle med prognostisk usikkerhet (for eksempel bilateral klumpfot eller leppespalte uten 
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andre markører for sykdom, men tilstanden er kjent for å være assosiert med syndromer 

som ikke kan oppdages prenatalt). 

4. Kategori 4: Mindre alvorlig med tilgjengelig behandling som ofte gir et godt resultat, alle 

uten prognostisk usikkerhet (for eksempel gastroschise, unilaterale nyrecyster, unilateral 

klumpfot). 

5. Kategori 5: Alvorlighetsgrad ikke klassifisert; avventer videre undersøkelse. Skyldes at 

prognose og diagnose (for eksempel bukveggsbrokk, bilateral klumpfot med kromosomale 

markører) avhenger av resultater fra en invasiv test, eller at en sikker diagnose ikke var 

tilgjengelig ved inkludering grunnet en ufullstendig ultralydundersøkelse (for eksempel 

grunnet overvekt hos mor). 

 

Klassifiseringen ble utformet av tre av prosjektmedarbeiderne ved Sofus-studien (Kaasen et 

al., 2010), med høy interrater-reliabilitet (k = .86). Klassifiseringen gjelder for 

inkluderingstidspunktet, og alvorlighetsgrad og usikkerhet kan ha endret seg da mange av 

kvinnene ventet på nye undersøkelser for videre avklaring da de ble inkludert i studien. 

Informasjon om endring i alvorlighetsgrad og diagnostisk og prognostisk usikkerhet er ikke 

inkludert i denne delstudien. 

 

2.5 Etikk 
Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) godkjente 

gjennomføring av studien 21.desember 2005 (referansenummer S-05281). Skriftlig informert 

samtykke ble innhentet før deltakelse. Av etiske hensyn ble ikke kvinnene inkludert i studien 

før det hadde gått minimum 24 timer etter ultralydundersøkelsen. I samsvar med 

studieprotokollen ble kvinner som svarte bekreftende på spørsmål vedrørende selvskading 

(EPDS, spørsmål 10) kontaktet for klinisk vurdering samme dag, og ble tilbudt psykiatrisk 

oppfølging ved behov. Til denne delstudien ble det gitt tilgang til anonymiserte data. 

 

2.6 Statistiske analyser 

Alle statistiske analyser ble utført i IBM SPSS versjon 25. T-test for uavhengige utvalg ble 

benyttet ved deskriptive analyser, mens Pearsons produkt-moment korrelasjonskoeffisient ble 

brukt for å undersøke assosiasjoner mellom variablene. Korrelasjoner ble vurdert som svake 

rundt r = .10, moderate rundt r = .30 og sterke rundt r = .50 (Cohen, 1988). Hypotesene i 
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denne delstudien ble undersøkt ved bruk av multippel regresjonsanalyse med den avhengige 

variabelen depressive symptomer, målt ved EPDS. Gruppeanalysene (hypotese 1 og 2) ble 

utført ved de to måletidspunktene T1 og T4, mens analysene for alvorlighetsgrad og 

diagnostisk og prognostisk usikkerhet (hypotese 3–8) kun ble utført ved T1 da 

alvorlighetsgrad og usikkerhet kan ha endret seg etter inkluderingstidspunktet. Separate 

regresjonsanalyser ble utført for hver enkelt dimensjon av dysfunksjonelle holdninger og 

helsemessig kontrollplassering. Analysene ble utført i to steg. I modell 1 ble det undersøkt 

hovedeffekter av de uavhengige studievariablene på depressive symptomer. I modell 2 ble 

analysen fra modell 1 gjentatt med interaksjonsledd for de to uavhengige studievariablene for 

å undersøke modereringseffekter på depressive symptomer. Variablene alder, gestasjonsalder 

ved inklusjon, utdannelse, tidligere barn, BMI før svangerskap og røyking er inkludert som 

kontrollvariabler i samtlige regresjonsmodeller. For å sikre at regresjonsmodellene er valide 

er multikollinearitet vurdert. Ingen av de uavhengige variablene korrelerer over .50 (se Tabell 

3). Variance inflation factor (VIF) over 10 eller tolerance under 0.1 indikerer alvorlige 

problemer med modellen (Field, 2018). Samtlige uavhengige variabler var godt innenfor 

akseptable verdier for VIF og tolerance. Signifikansnivået er satt til p < .05. Utvalgets 

størrelse varierer i de ulike analysene grunnet manglende data (se preliminære analyser). 
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3 Preliminære analyser 
3.1 Håndtering av variasjon i gestasjonsalder ved 

inklusjon 
Mange fosteravvik ble ikke avdekket ved ultralydundersøkelsen i uke 17-19, men ved senere 

ultralydundersøkelser. Kvinnene i studiegruppen er derfor i gjennomsnitt inkludert mye 

senere i svangerskapet enn kvinnene i sammenligningsgruppen. Dette medfører to metodiske 

utfordringer. Den første er at de kvinnene som er inkludert sent i svangerskapet ikke har 

rukket å være med på alle fire måletidspunktene for EPDS, og at det derfor mangler data ved 

enkelte måletidspunkt. Det ble derfor besluttet å ta utgangspunkt i første (T1) og siste (T4) 

måletidspunkt, da disse måletidspunktene er minst påvirket av manglende data i 

studiegruppen grunnet variasjoner i inkluderingstidspunkt. 

Den andre utfordringen er relatert til at første måling er gjort kort tid etter at kvinnene 

enten fikk bekreftet strukturelle fosteravvik eller normale funn. Når i svangerskapet første 

måling av depressive symptomer er utført vil derfor variere mellom de to gruppene, der første 

måling i gjennomsnitt er utført rundt svangerskapsuke 24 (23.98) for studiegruppen og 

svangerskapsuke 19 (18.8) for sammenligningsgruppen. Tidligere studier har funnet at nivået 

av depressive symptomer varierer i løpet av graviditeten (Rallis, Skouteris, McCabe & 

Milgrom, 2014). Det kan derfor være problematisk å sammenligne depressive symptomer ved 

første måletidspunkt, da disse er målt mye senere i svangerskapet hos studiegruppen enn hos 

sammenligningsgruppen. Det ble derfor besluttet å lage en ny EPDS T1-skåre, der T1-skårene 

til studiegruppen og T2-skårene (2-3 uker etter T1) til sammenligningsgruppen benyttes. På 

denne måten vil nivået av depressive symptomer være mindre påvirket av når i svangerskapet 

målingen er utført, da denne forskjellen nå er redusert til rundt 2-3 svangerskapsuker. 

 

3.2 Frafallsanalyser ved T4 

Da frafallet i studiegruppen var betydelig større enn i sammenligningsgruppen, ble det utført 

t-tester for uavhengige utvalg for å undersøke om det var noen forskjeller mellom kvinnene i 

studiegruppen som falt fra og ikke falt fra. Det ble funnet høyere alvorlighetsgrad på 

fosteravvikene hos kvinnene som falt fra (t(68) = 3.84, p < .001), samt at de ble inkludert 

senere i studien (t(92) = 5.96, p < .001). Det var imidlertid ingen signifikant forskjell i 

depressive symptomer ved T1 mellom de to gruppene (t(91) = 0.66, p = .509). Det var heller 
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ingen signifikant forskjell mellom kvinnene som falt fra og ikke falt fra når det gjaldt alder 

(t(92) = 0.03, p = .975), utdannelse (t(91) = 0.02, p = .982), tidligere barn (t(92) = -0.58, p = 

.562), BMI før svangerskap (t(89) = 0.61, p = .544) eller diagnostisk og prognostisk 

usikkerhet (t(92) = -0.60, p = .550). Det var imidlertid en større andel røykere i gruppen som 

falt fra (t(92) = 2.20, p = .030). Tilsvarende analyser ble ikke gjort for 

sammenligningsgruppen, da dataene i denne gruppen var tilnærmet fullverdige. 

 

3.3 Inndeling av strukturelle fosteravvik 
I likhet med studien til Kaasen et al. (2010) ble det ved statistiske analyser gjort et skille 

mellom alvorlighetsgrad, og diagnostisk og prognostisk usikkerhet ut ifra den tidligere 

presenterte klassifiseringen av strukturelle fosteravvik. Alvorlighetsgrad ble delt inn i dødelig 

(kategori 1), alvorlig (kategori 2) og mild/moderat (kategori 3 og 4). Alvorlighetsgrad ikke 

klassifisert (kategori 5) ble ekskludert fra analysene for alvorlighetsgrad. Diagnostisk og 

prognostisk usikkerhet ble vurdert som enten usikkerhet eller ingen usikkerhet. 

 

3.4 Faktoranalyse 
En eksplorerende faktoranalyse med oblik rotasjon ble utført for DAS-40. Kaiser-Meyer-

Olkin-verdien (KMO) var .83 og overgår dermed den konvensjonelle verdien på .60 (Kaiser 

& Rice, 1974), noe som indikerer at utvalget av variabler er egnet for faktoranalyse. Bartlett’s 

test for Sphericity var statistisk signifikant (p < .001), og variablene korrelerer dermed høyt 

nok med hverandre til å hevde at de måler det samme. 11 faktorer hadde eigenverdier over 

Kaiser’s kriterie på 1, men en vurdering av scree-plottet viser et tydelig knekkpunkt etter to 

faktorer (se Figur D1 i Vedlegg D). Dette ble også støttet av resultatene fra en parallellanalyse 

med 1000 gjentakelser (seed) og 95. prosentil som kriteriegrense. Det ble derfor besluttet å 

trekke ut to faktorer. To-faktorløsningen forklarer totalt 29.67% av variasjonen, hvorav faktor 

1 forklarer 22.83% og faktor 2 forklarer 6.83%. Det var en moderat positiv korrelasjon 

mellom de to faktorene (r = .33). Faktoranalysen viser god overensstemmelse med resultatene 

fra analysene til de Graaf og kolleger (2009), med unntak av enkelte spørsmål (se Tabell D1 i 

Vedlegg D). Etter vurdering av reliabilitet og skalaens konseptuelle innhold, ble det ansett 

som hensiktsmessig å redusere den totale skalaen fra 40 til 17 påstander med de to 

underliggende dimensjonene perfeksjonisme og avhengighet, som anbefalt av de Graaf og 

kolleger, da de resterende påstandene hadde lave faktorladninger. 
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3.5 Normalitetsanalyser 
Normalitetsanalyser ble utført for den avhengige variabelen depressive symptomer for 

studiegruppen og sammenligningsgruppen ved T1 og T4. Vurdering av fordelingen av 

depressive symptomer og normal Q-Q-plot (se Vedlegg E), samt skjevhet og kurtose (se 

Tabell 1) viste at skårene var positivt skjevfordelte i begge gruppene, med størst 

skjevfordeling i sammenligningsgruppen. Analysene avdekket brudd på antakelsene for 

normalitet, og det ble derfor besluttet å anvende bootstrapping ved regresjonsanalysene, da 

denne metoden ikke forutsetter antakelser om normalitet (Efron & Tibshirani, 1994). 

Analysene utføres med 5000 bootstrap-utvalg, og konfidensintervallene er satt til 95 % og er 

bias-corrected og accelerated (BCa). Effekter regnes som statistisk signifikante ved p < .05 

dersom konfidensintervallet ikke inkluderer verdien 0. 

 

Tabell 1 

Normalitetsanalyser for skårer av depressive symptomer ved T1 og T4 

Variabel Studiegruppe  Sammenligningsgruppe 

 Skjevhet Kurtose  Skjevhet Kurtose 

EPDS T1 0.34 -0.78  1.95 4.14 

EPDS T4 0.82 -0.15  1.57 3.82 

Notat. EPDS = Edinburgh Postnatal Depression Scale; T1 = første måletidspunkt; T4 = fjerde måletidspunkt. 
 

Inspeksjon av fordelingen av depressive symptomer med box-plot avdekket uteliggere i 

sammenligningsgruppen både ved T1 og T4, men ikke i studiegruppen (se Figur E9 i Vedlegg 

E). Det ble besluttet å ikke fjerne uteliggere i sammenligningsgruppen da disse skårene antas 

å gjenspeile normal variasjon i depressive symptomer hos kvinner med normale svangerskap. 

Skårene var heller ikke unormalt høye, og avdekking av uteliggere i sammenligningsgruppen 

regnes derfor å skyldes lavt gjennomsnitt og liten variasjon i depressive symptomer i denne 

gruppen. 

 

 

 

 

 

 



 
 27 

4 Resultater 
4.1 Beskrivelse av utvalget 
Kvinnene i studiegruppen var i gjennomsnitt yngre og hadde lavere utdanningsnivå enn 

kvinnene i sammenligningsgruppen (se Tabell 2). I sammenligningsgruppen hadde 82.9% 

høyere utdanning, mens andelen med høyere utdanning i studiegruppen var 56.4%. En litt 

større andel av kvinnene i studiegruppen hadde barn fra før, men denne forskjellen var ikke 

statistisk signifikant. Kvinnene i studiegruppen hadde signifikant høyere BMI enn 

sammenligningsgruppen før svangerskapet, og flere i studiegruppen oppga at de røyker. 

 

Tabell 2  

Demografi og svangerskapsvariabler for studiegruppen og sammenligningsgruppen 
Variabel Studiegruppe 

n (%) 
Sammenligningsgruppe 

n (%) 
p 

Alder 
M (SD) 

 
29.98 (5.21) 

 
31.64 (4.16) 

 
.012 

Utdanning 
Til og med videregående 
Fra og med høyskole eller universitet 
Missing 

 
40 (42.6) 
53 (56.4) 
1 (1.1) 

 
18 (16.2) 
92 (82.9) 
1 (0.9) 

< .001 

Tidligere barn 
Ingen tidligere barn 
Tidligere barn 

 
46 (48.9) 
48 (51.1) 

 
61 (55) 
50 (45) 

.392 

Røyking 
Ja 
Nei 

 
14 (14.9) 
80 (85.1) 

 
1 (0.9) 

110 (99.1) 

< .001 

BMI før svangerskap 
M (SD) 
Missing 

 
24.8 (5.3) 

3 (3.2) 

 
23.4 (3.5) 

1 (0.9) 

.027 

Gestasjonsalder ved inklusjon 
<18 uker 
18-22 uker 
>22 uker 
M (SD) målt i dager 

 
18 (19.1) 
36 (38.3) 
40 (42.6) 

167.86 (52.44) 

 
17 (15.3) 
93 (83.8) 
1 (0.9) 

131.58 (14.32) 

 
 
 

 
< .001 

Alvorlighetsgrad ved inklusjon 
Dødelig 
Alvorlig 
Mild/moderat 
Alvorlighetsgrad ikke klassifisert 

 
7 (7.4) 

18 (19.1) 
45 (47.9) 
24 (25.5) 

  

Diagnostisk og prognostisk usikkerhet ved inklusjon 
Usikkerhet 
Ingen usikkerhet 

 
61 (64.9) 
33 (35.1) 

  

Notat. n = 94 i studiegruppen, n = 111 i sammenligningsgruppen. T-test for uavhengige utvalg er brukt for å 
undersøke forskjeller mellom gruppene. 
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Kvinnene i studiegruppen ble i gjennomsnitt inkludert mye senere i svangerskapet enn 

sammenligningsgruppen, og variasjon i gestasjonsalder ved inklusjon var også mye større for 

studiegruppen. I studiegruppen hadde omtrent halvparten av kvinnene (47.9%) fosteravvik 

med mild eller moderat alvorlighetsgrad, mens 18 (19.1%) og 7 (7.4%) hadde fosteravvik 

med henholdsvis alvorlig eller dødelig alvorlighetsgrad ved inklusjon. For 24 kvinner (25.5%) 

var fosteravvikets alvorlighetsgrad ikke klassifisert. De fleste av fosteravvikene ble vurdert 

som diagnostisk eller prognostisk usikre (64.9%) sammenlignet med ingen usikkerhet 

(35.1%) ved inklusjon. 

 

4.2 Deskriptive analyser 
Gjennomsnittlig nivå av depressive symptomer var signifikant høyere i studiegruppen enn i 

sammenligningsgruppen både ved T1 (t(201) = 12.82, p < .001) og T4 (t(160) = 4.36, p < 

.001). Det var ingen signifikant forskjell i gjennomsnitt for hverken generelle dysfunksjonelle 

holdninger (t(194) = 0.61, p = .545), eller de to dimensjonene perfeksjonisme (t(194) = 0.40, 

p = .687) og avhengighet (t(194) = 0.79, p = .428). Heller ikke for kontrolldimensjonene 

intern kontrollplassering (t(194) = 0.13, p = .893), betydningsfulle andre (t(194) = -1.03, p = 

.302) eller tilfeldigheter (t(194) = 1.67, p = .097) var det signifikante forskjeller i 

gjennomsnitt mellom studiegruppen og sammenligningsgruppen. 

 

4.3 Korrelasjoner 
Korrelasjonsmatrise med assosiasjoner mellom alle variablene, samt gjennomsnitt og 

standardavvik for studievariablene, er presentert i Tabell 3. I studiegruppen ble det funnet en 

moderat positiv korrelasjon mellom generelle dysfunksjonelle holdninger og depressive 

symptomer (r = .25), samt perfeksjonisme og depressive symptomer (r = .26) ved T1. Ved T4 

var korrelasjonene økt til sterk positiv sammenheng for både generelle dysfunksjonelle 

holdninger (r = .47) og perfeksjonisme (r = .52). Generelle dysfunksjonelle holdninger (r = 

.48), perfeksjonisme (r = .46) og avhengighet (r = .37) var moderat til sterkt positivt assosiert 

med depressive symptomer for sammenligningsgruppen ved T1, men ikke ved T4. For 

helsemessig kontrollplassering var dimensjonen tilfeldigheter moderat positivt korrelert med 

depressive symptomer ved T1 (r = .27), men ikke ved T4 i studiegruppen. Intern 

kontrollplassering og betydningsfulle andre var ikke signifikant korrelert med depressive 

symptomer hverken ved T1 eller T4 i denne gruppen. 
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Det ble ikke funnet en signifikant sammenheng mellom helsemessig kontrollplassering og 

depressive symptomer i sammenligningsgruppen ved noen av tidspunktene. I studiegruppen 

var alvorlighetsgrad svakt positivt korrelert med depressive symptomer (r = .13), mens 

diagnostisk og prognostisk usikkerhet var moderat positivt korrelert med depressive 

symptomer ved T1 (r = .29). Det ble funnet signifikante korrelasjoner mellom enkelte av 

kontrollvariablene og studievariablene. I studiegruppen var gestasjonsalder ved inklusjon 

moderat positivt korrelert med depressive symptomer ved T4 (r = .29), og noe svakere 

korrelert med generelle dysfunksjonelle holdninger (r = .22) og perfeksjonisme (r = .23). 

Utdannelse var positivt assosiert med dimensjonen avhengighet (r = .32). BMI før 

svangerskapet var negativt assosiert med generelle dysfunksjonelle holdninger (r = -.29) og 

avhengighet (r = -.40), men positivt assosiert med intern helsemessig kontrollplassering (r = 

.22). I sammenligningsgruppen var alder negativt korrelert med generelle dysfunksjonelle 

holdninger (r = -.20) og avhengighet (r = -.28), mens gestasjonsalder ved inklusjon var 

negativt assosiert med kontrolldimensjonen tilfeldigheter (r = -.25). Det ble også funnet svake 

til moderate korrelasjoner mellom enkelte av kontrollvariablene (se Tabell 3 for flere 

detaljer). 

 

4.4 Regresjonsanalyser 
4.4.1 Hypotese 1: Sammenhengen mellom oppdagelse av fosteravvik og 

depressive symptomer er moderert av dysfunksjonelle holdninger 
Som vist i Tabell 4, modell 1, viste regresjonsanalysen at både gruppe og generelle 

dysfunksjonelle holdninger, målt ved DAS-17, var signifikante prediktorer for depressive 

symptomer, målt ved EPDS. Gruppe var den sterkeste prediktoren for depressive symptomer, 

og regresjonskoeffisienten på i overkant av 8 indikerer at kvinner i studiegruppen skåret i 

gjennomsnitt 8 poeng høyere på EPDS enn kvinner i sammenligningsgruppen etter kontroll av 

kovariater. Generelle dysfunksjonelle holdninger forklarte ytterligere variasjon i depressive 

symptomer, der generelle dysfunksjonelle holdninger var positivt assosiert med depressive 

symptomer. Inkludering av interaksjonsleddet gruppe x DAS-17 i modell 2 viste ingen 

signifikant interaksjonseffekt mellom gruppe og generelle dysfunksjonelle holdninger på 

depressive symptomer ved T1. Analysene ble gjentatt for de to dimensjonene perfeksjonisme 

og avhengighet. Igjen var gruppe den sterkeste prediktoren for depressive symptomer, men 

både perfeksjonisme og avhengighet var positivt assosiert med depressive symptomer ved T1. 
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Modell 2 viste heller ingen signifikante interaksjonseffekter for hverken perfeksjonisme eller 

avhengighet og gruppe på depressive symptomer. Effekten av dysfunksjonelle holdninger på 

depressive symptomer var dermed ikke signifikant forskjellig for kvinner med og uten 

fosteravvik ved T1. 

 

Tabell 4 

Resultater fra multippel regresjonsanalyse med gruppe og dysfunksjonelle holdninger som 

prediktorer for depressive symptomer ved T1 
Prediktor b B SE (B) 95% CI R2 DR2 

DAS-17       
Modell 1     .55  

Gruppe -.64 -8.21** 0.79 [-10.14, -6.27]   
DAS-17 .25 0.14** 0.03 [0.08, 0.19]   

aModell 2     .55 .00 
Gruppe x DAS-17 -.08 -0.02 0.06 [-0.15, 0.12]   

DAS-17-P       
Modell 1     .54  

Gruppe -.66 -8.38** 0.79 [-10.11, -6.51]   
DAS-17-P .23 0.19** 0.04 [0.10, 0.27]   

aModell 2     .54 .00 
Gruppe x DAS-17-P -.02 -0.01 0.09 [-0.20, 0.22]   

DAS-17-A       
Modell 1     .52  

Gruppe -.63 -8.09** 0.81 [-9.86, -6.22]   
DAS-17-A .20 0.23** 0.07 [0.09, 0.38]   

aModell 2     .52 .00 
Gruppe x DAS-17-A -.04 -0.03 0.13 [-0.31, 0.28]   

Notat. N = 190. Horisontale linjer indikerer ny analyse. Fosteravvik = 0; Ingen fosteravvik = 1. DAS-17 = 
Dysfunctional Attitude Scale med 17 påstander; P = Perfeksjonisme; A = Avhengighet. Modellene inkluderer 
kontroll av variablene alder, gestasjonsalder ved inklusjon, utdannelse, tidligere barn, BMI før svangerskap og 
røyking. 
aDe uavhengige studievariablene fra modell 1 er inkludert i modellen. 
* p < .05. ** p < .01. 
 

Regresjonsanalysene ble gjentatt ved T4 med samme framgangsmåte, og som vist i modell 1, 

Tabell 5, var gruppe fortsatt en signifikant prediktor for depressive symptomer. I modell 1 ble 

det ikke funnet at dysfunksjonelle holdninger var signifikant assosiert med depressive 

symptomer. 
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Tabell 5 

Resultater fra multippel regresjonsanalyse med gruppe og dysfunksjonelle holdninger som 

prediktorer for depressive symptomer ved T4 
Prediktor b B SE (B) 95% CI R2 DR2 

DAS-17       
Modell 1     .17  

Gruppe -.28 -2.28** 0.69 [-3.85, -0.77]   
DAS-17 .15 0.05 0.03 [-0.003, 0.10]   

aModell 2     .25 .08** 
Gruppe x DAS-17 -1.20 -0.22** 0.05 [-0.33, -0.07]   

DAS-17-P       
Modell 1     .18  

Gruppe -.29 -2.32** 0.69 [-3.87, -0.84]   
DAS-17-P .18 0.09 0.04 [0.01, 0.17]   

aModell 2     .27 .09** 
Gruppe x DAS-17-P -1.00 -0.33** 0.08 [-0.49, -0.11]   

DAS-17-A       
Modell 1     .15  

Gruppe -.28 -2.26** 0.70 [-3.88, -0.75]   
DAS-17-A .06 0.04 0.06 [-0.07, 0.15]   

aModell 2     .17 .02 
Gruppe x DAS-17-A -.55 -0.21 0.12 [-0.48, 0.11]   

Notat. N = 160. Horisontale linjer indikerer ny analyse. Fosteravvik = 0; Ingen fosteravvik = 1. DAS-17 = 
Dysfunctional Attitude Scale med 17 påstander; P = Perfeksjonisme; A = Avhengighet. Modellene inkluderer 
kontroll av variablene alder, gestasjonsalder ved inklusjon, utdannelse, tidligere barn, BMI før svangerskap og 
røyking. 
aDe uavhengige studievariablene fra modell 1 er inkludert i modellen. 
* p < .05. ** p < .01. 
 

Inkludering av interaksjonsleddet gruppe x DAS-17 i modell 2 viste imidlertid en signifikant 

interaksjonseffekt mellom gruppe og generelle dysfunksjonelle holdninger på depressive 

symptomer ved T4. Forklart varians økte med 8% når interaksjonsleddet ble inkludert i 

modellen. Som illustrert i Figur 2 rapporterte kvinner med få dysfunksjonelle holdninger 

færre depressive symptomer uavhengig om de hadde fått påvist fosteravvik eller ikke. 

Dysfunksjonelle holdninger var positivt assosiert med depressive symptomer kun dersom 

kvinnen hadde fått påvist strukturelle fosteravvik. Ved normale ultralydfunn forklarte 

dysfunksjonelle holdninger ingen variasjon i depressive symptomer. 
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Figur 2. Grafisk framstilling av interaksjonseffekt 
Interaksjonseffekt for gruppe og generelle dysfunksjonelle holdninger på depressive symptomer ved T4. Alle 
kontrollvariabler ble mean centered for grafisk framstilling. 
 

Inkludering av interaksjonsledd for gruppe og avhengighet i modell 2 viste ingen signifikant 

interaksjonseffekt for denne dimensjonen. Det ble imidlertid funnet en signifikant 

interaksjonseffekt mellom gruppe og perfeksjonisme på depressive symptomer. Forklart 

varians økte med 9% når interaksjonsleddet mellom gruppe og perfeksjonisme ble inkludert i 

modellen. Som illustrert i Figur 3 var perfeksjonistiske holdninger positivt assosiert med 

depressive symptomer kun dersom kvinnen hadde fått påvist fosteravvik. Ved få 

perfeksjonistiske holdninger var det ingen forskjell i depressive symptomer mellom de to 

gruppene. 

 

 
Figur 3. Grafisk framstilling av interaksjonseffekt 
Interaksjonseffekt for gruppe og perfeksjonisme på depressive symptomer ved T4. Alle kontrollvariabler ble 
mean centered for grafisk framstilling. 
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4.4.2 Hypotese 2: Sammenhengen mellom oppdagelse av fosteravvik og 

depressive symptomer er moderert av helsemessig kontrollplassering 
Videre ble effekten av gruppe og ulike dimensjoner av helsemessig kontrollplassering på 

depressive symptomer undersøkt ved T1. Modell 1, i Tabell 6, viste igjen at gruppe forklarte 

signifikant variasjon i depressive symptomer. Intern kontrollplassering var ikke assosiert med 

depressive symptomer. Det var derimot de to eksterne dimensjonene betydningsfulle andre og 

tilfeldigheter, der høyere grad av ekstern kontrollplassering var positivt assosiert med 

depressive symptomer. Inkludering av interaksjonsledd i modell 2 viste ingen signifikante 

interaksjonseffekter for noen av kontrolldimensjonene. Effekten av kontrollplassering på 

depressive symptomer var ikke signifikant forskjellig for kvinner med og uten fosteravvik. 

 

Tabell 6 

Resultater fra multippel regresjonsanalyse med gruppe og helsemessig kontrollplassering 

som prediktorer for depressive symptomer ved T1 
Prediktor b B SE (B) 95% CI R2 DR2 

HLCS-I       
Modell 1     .49  

Gruppe -.66 -8.41** 0.83 [-10.21, -6.52]   

HLCS-I -.004 -0.01 0.08 [-0.14, 0.15]   
aModell 2     .50 .01 

Gruppe x HLCS-I .52 0.27 0.17 [-0.09, 0.61]   

HLCS-BA       
Modell 1     .51  

Gruppe -.67 -8.54** 0.82 [-10.34, -6.63]   

HLCS-BA .12 0.17* 0.07 [0.03, 0.30]   
aModell 2     .51 .00 

Gruppe x HLCS-BA -.28 -0.18 0.15 [-0.50, 0.15]   

HLCS-T       
Modell 1     .51  

Gruppe -.65 -8.26** 0.82 [-10.08, -6.37]   

HLCS-T .16 0.25** 0.09 [0.10, 0.40]   
aModell 2     .52 .01 

Gruppe x HLCS-T -.45 -0.31 0.17 [-0.68, 0.10]   

Notat. N = 190. Horisontale linjer indikerer ny analyse. Fosteravvik = 0; Ingen fosteravvik = 1. HLCS = Health 
Locus of Control Scale; I = Intern kontroll; BA = Betydningsfulle andre; T = Tilfeldigheter. Modellene 
inkluderer kontroll av variablene alder, gestasjonsalder ved inklusjon, utdannelse, tidligere barn, BMI før 
svangerskap og røyking. 
aDe uavhengige studievariablene fra modell 1 er inkludert i modellen. 
* p < .05. ** p < .01. 
 

Analysene ble gjentatt ved T4. Som vist i Tabell 7, modell 1, ble det ikke funnet noen 

signifikante assosiasjoner mellom helsemessig kontrollplassering og depressive symptomer. 
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Dimensjonene betydningsfulle andre og tilfeldigheter var nå ikke lenger signifikante 

prediktorer for depressive symptomer, slik som ved T1. Igjen ble det inkludert 

interaksjonsledd for gruppe og kontrolldimensjoner i modell 2, men heller ikke ved T4 ble det 

funnet signifikante forskjeller i effekt av kontrollplassering på depressive symptomer mellom 

de to gruppene. 

 

Tabell 7 

Resultater fra multippel regresjonsanalyse med gruppe og helsemessig kontrollplassering 

som prediktorer for depressive symptomer ved T4 
Prediktor b B SE (B) 95% CI R2 DR2 

HLCS-I       
Modell 1     .16  

Gruppe -.28 -2.31** 0.70 [-3.87, -0.79]   

HLCS-I .09 0.08 0.07 [-0.03, 0.19]   
aModell 2     .16 .00 

Gruppe x HLCS-I .39 0.13 0.15 [-0.22, 0.44]   

HLCS-BA       
Modell 1     .15  

Gruppe -.28 -2.30** 0.71 [-3.93, -0.80]   

HLCS-BA .01 0.01 0.06 [-0.12, 0.15]   
aModell 2     .15 .00 

Gruppe x HLCS-BA .31 0.12 0.13 [-0.21, 0.50]   

HLCS-T       
Modell 1     .15  

Gruppe -.28 -2.27** 0.70 [-3.86, -0.77]   

HLCS-T .03 0.03 0.08 [-0.10, 0.17]   
aModell 2     .15 .00 

Gruppe x HLCS-T -.13 -0.05 0.16 [-0.47, 0.35]   

Notat. N = 160. Horisontale linjer indikerer ny analyse. Fosteravvik = 0; Ingen fosteravvik = 1. HLCS = Health 
Locus of Control Scale; I = Intern kontroll; BA = Betydningsfulle andre; T = Tilfeldigheter. Modellene 
inkluderer kontroll av variablene alder, gestasjonsalder ved inklusjon, utdannelse, tidligere barn, BMI før 
svangerskap og røyking. 
aDe uavhengige studievariablene fra modell 1 er inkludert i modellen. 
* p < .05. ** p < .01. 
 

4.4.3 Hypotese 3: Alvorligere fosteravvik er assosiert med flere depressive 

symptomer 
For å undersøke sammenhengen mellom alvorlighetsgrad på fosteravviket og depressive 

symptomer i studiegruppen ved T1 ble det utført en multippel regresjonsanalyse med 

alvorlighetsgrad og kontrollvariablene alder, gestasjonsalder ved inklusjon, utdannelse, 

tidligere barn, BMI før svangerskap og røyking som uavhengige variabler. Kontrollvariablene 

og alvorlighetsgrad forklarte tilsammen 22.3% av variasjonen i depressive symptomer. 
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Analysen viste en positiv sammenheng mellom høyere alvorlighetsgrad og flere depressive 

symptomer. Denne effekten var imidlertid ikke statistisk signifikant (b = .24, b = 2.45, SE = 

1.41, 95% CI [-0.71, 5.72]). 

 

4.4.4 Hypotese 4: Sammenhengen mellom alvorlighetsgrad og depressive 

symptomer er moderert av dysfunksjonelle holdninger 
Videre ble effekten av alvorlighetsgrad og dysfunksjonelle holdninger på depressive 

symptomer undersøkt. Som ved analysene for hypotese 3 ble det i modell 1, Tabell 8, ikke 

funnet en signifikant sammenheng mellom alvorlighetsgrad og depressive symptomer. 

Generelle dysfunksjonelle holdninger var imidlertid positivt assosiert med depressive 

symptomer. Det samme var dimensjonene perfeksjonisme og avhengighet. 

 

Tabell 8 

Resultater fra multippel regresjonsanalyse med alvorlighetsgrad og dysfunksjonelle 

holdninger som prediktorer for depressive symptomer ved T1 
Prediktor b B SE (B) 95% CI R2 DR2 

DAS-17       
Modell 1     .38  

Alvorlighetsgrad .22 2.28 1.27 [-0.22, 5.08]   
DAS-17 .45 0.26** 0.07 [0.08, 0.40]   

aModell 2     .40 .02 
Alvorlighetsgrad x 
DAS-17 

.63 0.13 0.09 [-0.15, 0.29]   

DAS-17-P       
Modell 1     .38  

Alvorlighetsgrad .23 2.36 1.28 [-0.08, 4.84]   
DAS-17-P .41 0.38** 0.11 [0.09, 0.56]   

aModell 2     .39 .01 
Alvorlighetsgrad x 
DAS-17-P 

.47 0.17 0.16 [-0.33, 0.46]   

DAS-17-A       
Modell 1     .30  

Alvorlighetsgrad .23 2.30 1.36 [-0.49, 5.41]   
DAS-17-A .32 0.35* 0.15 [0.05, 0.66]   

aModell 2     .33 .03 

Alvorlighetsgrad x 
DAS-17-A 

.79 0.31 0.20 [-0.22, 0.63]   

Notat. N = 61. Horisontale linjer indikerer ny analyse. Mild/moderat = 1; Alvorlig = 2; Dødelig = 3. DAS-17 = 
Dysfunctional Attitude Scale med 17 påstander; P = Perfeksjonisme; A = Avhengighet. Modellene inkluderer 
kontroll av variablene alder, gestasjonsalder ved inklusjon, utdannelse, tidligere barn, BMI før svangerskap og 
røyking. 
aDe uavhengige studievariablene fra modell 1 er inkludert i modellen. 
* p < .05. ** p < .01. 
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Inkludering av interaksjonsledd mellom dysfunksjonelle holdninger og alvorlighetsgrad i 

modell 2 viste ingen signifikante modereringseffekter for hverken generelle dysfunksjonelle 

holdninger eller dimensjonene perfeksjonisme og avhengighet. Effekten av dysfunksjonelle 

holdninger på depressive symptomer var dermed ikke signifikant forskjellig for kvinner med 

fosteravvik med ulik alvorlighetsgrad. 

 

4.4.5 Hypotese 5: Sammenhengen mellom alvorlighetsgrad og depressive 

symptomer er moderert av helsemessig kontrollplassering 
Igjen ble analysene gjentatt, men denne gangen med alvorlighetsgrad og helsemessig 

kontrollplassering. Som vist i Tabell 9, modell 1, var alvorlighetsgrad fortsatt ikke en 

signifikant prediktor for depressive symptomer. 

 

Tabell 9 

Resultater fra multippel regresjonsanalyse med alvorlighetsgrad og helsemessig 

kontrollplassering som prediktorer for depressive symptomer ved T1 
Prediktor b B SE (B) 95% CI R2 DR2 

HLCS-I       
Modell 1     .25  

Alvorlighetsgrad .23 2.31 1.40 [-0.60, 5.48]   
HLCS-I -.19 -0.30 0.21 [-0.66, 0.04]   

aModell 2     .29 .04 
Alvorlighetsgrad x 
HLCS-I 

1.49 0.60 0.40 [-0.14, 1.05]   

HLCS-BA       
Modell 1     .34  

Alvorlighetsgrad .25 2.55 1.31 [-0.47, 5.72]   
HLCS-BA .35 0.52* 0.17 [0.14, 0.95]   

aModell 2     .36 .02 

Alvorlighetsgrad x 
HLCS-BA 

.74 0.37 0.32 [-0.39, 1.17]   

HLCS-T       
Modell 1     .30  

Alvorlighetsgrad .19 1.88 1.37 [-0.78, 4.81]   

HLCS-T .30 0.48* 0.20 [0.11, 0.88]   
aModell 2     .30 .00 

Alvorlighetsgrad x 
HLCS-T 

-.15 -0.07 0.40 [-1.15, 0.75]   

Notat. N = 61. Horisontale linjer indikerer ny analyse. Mild/moderat = 1; Alvorlig = 2; Dødelig = 3. HLCS = 
Health Locus of Control Scale; I = Intern kontroll; BA = Betydningsfulle andre; T = Tilfeldigheter. Modellene 
inkluderer kontroll av variablene alder, gestasjonsalder ved inklusjon, utdannelse, tidligere barn, BMI før 
svangerskap og røyking. 
aDe uavhengige studievariablene fra modell 1 er inkludert i modellen. 
* p < .05. ** p < .01. 
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Heller ikke intern kontrollplassering var signifikant assosiert med depressive symptomer. Det 

var imidlertid begge de eksterne kontrolldimensjonene betydningsfulle andre og tilfeldigheter. 

Å ikke oppleve kontroll, enten ved fravær av kontroll eller at kontrollen lå hos noen andre, var 

assosiert med flere depressive symptomer. I modell 2 ble analysene gjentatt med 

interaksjonsledd for å undersøke modereringseffekter. Analysene viste at hverken intern eller 

ekstern helsemessig kontrollplassering modererte sammenhengen mellom alvorlighetsgrad og 

depressive symptomer, og effekten av kontrollplassering på depressive symptomer var 

dermed ikke signifikant forskjellig for kvinner med fosteravvik med ulik alvorlighetsgrad. 

 

4.4.6 Hypotese 6: Diagnostisk og prognostisk usikkerhet er assosiert med 

flere depressive symptomer 
Sammenhengen mellom diagnostisk og prognostisk usikkerhet og depressive symptomer i 

studiegruppen ved T1 ble undersøkt ved bruk av multippel regresjonsanalyse. Usikkerhet og 

kontrollvariablene alder, gestasjonsalder ved inklusjon, utdannelse, tidligere barn, BMI før 

svangerskap og røyking forklarte tilsammen 20.1% av variasjonen i depressive symptomer. 

Usikkerhet var en statistisk signifikant prediktor for depressive symptomer (b = .31, b = 4.02, 

SE = 1.43, 95% CI [1.39, 6.87]). Et fosteravvik med diagnostisk og prognostisk usikkerhet var 

forbundet med flere depressive symptomer enn et fosteravvik der diagnosen og prognosen var 

sikker. 

 

4.4.7 Hypotese 7: Sammenhengen mellom diagnostisk og prognostisk 

usikkerhet og depressive symptomer er moderert av dysfunksjonelle 

holdninger 
Regresjonsanalysene i modell 1, Tabell 10, viste at, i tillegg til diagnostisk og prognostisk 

usikkerhet, var generelle dysfunksjonelle holdninger og avhengighet positivt assosiert med 

depressive symptomer. Dimensjonen perfeksjonisme var imidlertid ikke signifikant assosiert 

med depressive symptomer når usikkerhet ble inkludert i modellen. Gjentakelse av analysene 

i modell 2 med interaksjonsledd viste at hverken generelle dysfunksjonelle holdninger eller de 

to dimensjonene modererte sammenhengen mellom usikkerhet og depressive symptomer. 

Effekten av dysfunksjonelle holdninger på depressive symptomer var dermed ikke signifikant 

forskjellig for kvinner med fosteravvik med og uten diagnostisk og prognostisk usikkerhet. 
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Tabell 10 

Resultater fra multippel regresjonsanalyse med usikkerhet og dysfunksjonelle holdninger som 

prediktorer for depressive symptomer ved T1 
Prediktor b B SE (B) 95% CI R2 DR2 

DAS-17       
Modell 1     .26  

Usikkerhet .26 3.39* 1.41 [0.58, 6.20]   
DAS-17 .27 0.14* 0.06 [0.03, 0.26]   

aModell 2     .27 .01 
Usikkerhet x  
DAS-17 

.45 0.12 0.14 [-0.18, 0.43]   

DAS-17-P       
Modell 1     .25  

Usikkerhet .27 3.46* 1.43 [0.80, 6.23]   

DAS-17-P .22 0.17 0.08 [-0.02, 0.33]   
aModell 2     .25 .00 

Usikkerhet x  
DAS-17-P 

.39 0.18 0.23 [-0.31, 0.77]   

DAS-17-A       
Modell 1     .24  

Usikkerhet .28 3.68* 1.41 [1.03, 6.30]   
DAS-17-A .24 0.27* 0.13 [0.01, 0.53]   

aModell 2     .25 .01 
Usikkerhet x  
DAS-17-A 

.35 0.20 0.26 [-0.37, 0.67]   

Notat. N = 82. Horisontale linjer indikerer ny analyse. Ingen usikkerhet = 0; Usikkerhet = 1. DAS-17 = 
Dysfunctional Attitude Scale med 17 påstander; P = Perfeksjonisme; A = Avhengighet. Modellene inkluderer 
kontroll av variablene alder, gestasjonsalder ved inklusjon, utdannelse, tidligere barn, BMI før svangerskap og 
røyking. 
aDe uavhengige studievariablene fra modell 1 er inkludert i modellen. 
* p < .05. ** p < .01. 
 

4.4.8 Hypotese 8: Sammenhengen mellom diagnostisk og prognostisk 

usikkerhet og depressive symptomer er moderert av helsemessig 

kontrollplassering 
Som vist i Tabell 11, modell 1, var de eksterne kontrolldimensjonene betydningsfulle andre 

og tilfeldigheter, i tillegg til usikkerhet, signifikant positivt assosiert med depressive 

symptomer. Intern kontrollplassering var derimot ikke signifikant assosiert med depressive 

symptomer. Det ble ikke funnet signifikante modereringseffekter ved inkludering av 

interaksjonsledd i modell 2. Effekten av helsemessig kontrollplassering på depressive 

symptomer var dermed ikke signifikant forskjellig for kvinner med fosteravvik med og uten 

diagnostisk og prognostisk usikkerhet. Interaksjonsleddet for usikkerhet og intern 

kontrollplassering var imidlertid signifikant ved p < .10. 
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Tabell 11 

Resultater fra multippel regresjonsanalyse med usikkerhet og helsemessig kontrollplassering 

som prediktorer for depressive symptomer ved T1 
Prediktor b B SE (B) 95% CI R2 DR2 

HLCS-I       
Modell 1     .20  

Usikkerhet .30 3.86* 1.53 [1.15, 6.74]   
HLCS-I -.04 -0.06 0.18 [-0.37, 0.27]   

aModell 2     .23 .03 
Usikkerhet x  
HLCS-I 

.99 0.54 0.36 [-0.06, 1.17]   

HLCS-BA       
Modell 1     .26  

Usikkerhet .32 4.12** 1.39 [1.58, 6.57]   

HLCS-BA .24 0.31* 0.14 [0.05, 0.55]   
aModell 2     .26 .00 

Usikkerhet x  
HLCS-BA 

.19 0.13 0.29 [-0.45, 0.67]   

HLCS-T       
Modell 1     .25  

Usikkerhet .28 3.66** 1.40 [1.17, 6.17]   
HLCS-T .24 0.38* 0.17 [0.06, 0.70]   

aModell 2     .27 .02 
Usikkerhet x  
HLCS-T 

-.55 -0.36 0.33 [-0.98, 0.35]   

Notat. N = 82. Horisontale linjer indikerer ny analyse. Ingen usikkerhet = 0; Usikkerhet = 1. HLCS = Health 
Locus of Control Scale; I = Intern kontroll; BA = Betydningsfulle andre; T = Tilfeldigheter. Modellene 
inkluderer kontroll av variablene alder, gestasjonsalder ved inklusjon, utdannelse, tidligere barn, BMI før 
svangerskap og røyking. 
aDe uavhengige studievariablene fra modell 1 er inkludert i modellen. 
* p < .05. ** p < .01. 
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5 Diskusjon 
Formålet med denne delstudien var å undersøke om personlighetsvariablene dysfunksjonelle 

holdninger og helsemessig kontrollplassering var assosiert med depressive symptomer etter 

påvist strukturelle fosteravvik. Det ble funnet at generelle dysfunksjonelle holdninger og 

perfeksjonistiske holdninger modererte sammenhengen mellom oppdagelse av fosteravvik og 

depressive symptomer ved T4, men ikke ved T1. Dysfunksjonelle holdninger var imidlertid 

positivt assosiert med depressive symptomer i begge gruppene ved T1. De to eksterne 

kontrolldimensjonene betydningsfulle andre og tilfeldigheter forklarte signifikant variasjon i 

depressive symptomer i begge gruppene ved T1, men ikke ved T4. Det ble ikke funnet støtte 

for hypotesen om at sammenhengen mellom helsemessig kontrollplassering og depressive 

symptomer var forskjellig for kvinner med og uten fosteravvik. Intern kontrollplassering var 

ikke assosiert med depressive symptomer i hverken studie- eller sammenligningsgruppen. Det 

ble funnet en signifikant sammenheng mellom diagnostisk og prognostisk usikkerhet og 

depressive symptomer i studiegruppen, men ikke mellom alvorlighetsgrad og depressive 

symptomer ved T1. Sammenhengen mellom dysfunksjonelle holdninger og depressive 

symptomer i studiegruppen ble ikke funnet å være signifikant forskjellig for kvinner med 

fosteravvik med mild/moderat, alvorlig eller dødelig alvorlighetsgrad, eller for kvinner med 

sikker eller usikker diagnose og prognose. Lignende ble det heller ikke funnet signifikante 

forskjeller i sammenhengen mellom ekstern kontrollplassering og depressive symptomer ved 

ulik alvorlighetsgrad, eller diagnose og prognose. Det ble imidlertid funnet en ikke-signifikant 

interaksjonseffekt mellom diagnostisk og prognostisk usikkerhet og intern kontrollplassering. 

 

5.1 Fosteravvik, personlighet og depressive symptomer 
5.1.1 Dysfunksjonelle holdninger 
Resultatene viste at dysfunksjonelle holdninger er positivt assosiert med depressive 

symptomer under svangerskapet. Videre ble det funnet delvis støtte for hypotesen om at 

dysfunksjonelle holdninger modererer sammenhengen mellom påvisning av fosteravvik og 

depressive symptomer. Det var ingen støtte for at dysfunksjonelle holdninger modererte 

sammenhengen mellom oppdagelse av fosteravvik og depressive symptomer ved T1. 

Dysfunksjonelle holdninger var imidlertid positivt assosiert med depressive symptomer både 

hos kvinner som hadde fått påvist fosteravvik og kvinner med normale ultralydfunn. Kvinner 

med flere dysfunksjonelle holdninger, både generelle og mer spesifikke, rapporterte flere 
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depressive symptomer enn kvinner med få dysfunksjonelle holdninger. Dette kan indikere at 

det er individuelle forskjeller i sårbarhet for depressive symptomer etter påvisning av 

fosteravvik og i normale svangerskap. Det var imidlertid overraskende at denne 

sammenhengen ikke var sterkere i studiegruppen, da disse kvinnene opplever en så stressende 

livshendelse som det å få påvist avvik ved fosteret. Et svangerskap kan imidlertid være en 

stressende periode også for kvinner med normale svangerskap (Biaggi et al., 2016). At 

dysfunksjonelle holdninger er assosiert med flere depressive symptomer også i 

sammenligningsgruppen, er derfor i tråd med hva tidligere studier har avdekket i normale 

svangerskap (Leach et al., 2019; Sockol & Battle, 2015; Sockol et al., 2014). 

Ved T4 ble det derimot funnet støtte for hypotesen om at generelle dysfunksjonelle 

holdninger og perfeksjonistiske holdninger modererte sammenhengen mellom påvisning av 

fosteravvik og depressive symptomer. Som ved T1 rapporterte kvinner med flere 

dysfunksjonelle holdninger i studiegruppen flere depressive symptomer enn kvinner med få 

dysfunksjonelle holdninger. Kvinner med få dysfunksjonelle holdninger rapporterte 

depressive symptomer på nivå med kvinner med normale svangerskap. Det kan derfor tenkes 

at stress som oppleves umiddelbart etter påvisning av fosteravvik minker i større grad hos 

kvinner med få dysfunksjonelle holdninger sammenlignet med de som har flere 

dysfunksjonelle holdninger. 

At dysfunksjonelle holdninger var positivt assosiert med depressive symptomer kun 

ved T1, og ikke T4, i sammenligningsgruppen er ikke lett forklarlig. Det kan muligens tolkes 

som at tidlig svangerskap er en mer sårbar og stressende periode, og at dysfunksjonelle 

holdninger er ulikt assosiert med depressive symptomer gjennom et normalt svangerskap. En 

annen mulighet kan være at mer generelle dysfunksjonelle holdninger ikke er en like stor 

sårbarhetsfaktor mot slutten av svangerskapet som tidligere i svangerskapet. Kanskje er mer 

spesifikke dysfunksjonelle holdninger knyttet til morskap en større sårbarhetsfaktor mot 

slutten av svangerskapet når foreldrerollen nærmer seg. For kvinner som har fått påvist 

fosteravvik derimot, er det ikke nødvendigvis spesifikke dysfunksjonelle holdninger knyttet 

til morskap som er mest framtredende i tiden før fødsel. Spesifikke dysfunksjonelle 

holdninger knyttet til morskap ble imidlertid ikke undersøkt i denne delstudien, og det kan 

derfor ikke vurderes hvorvidt det har skjedd en eventuell endring fra mer generelle 

dysfunksjonelle holdninger til mer spesifikke knyttet til morskap hos kvinnene i 

sammenligningsgruppen. Da tidligere studier (Leach et al., 2019; Sockol & Battle, 2015; 

Sockol et al., 2014) ikke har skilt mellom gravide kvinner og kvinner som har født de siste 
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seks månedene, har ikke sammenhengen mellom spesifikke dysfunksjonelle holdninger 

knyttet til morskap og depresjon vært studert utelukkende med gravide kvinner. I disse 

studiene har det også vært stor variasjon i gestasjonsalder blant de gravide kvinnene, og 

måling av holdninger og depresjon er dermed målt ved ulike svangerskapsuker og ikke 

systematisk gjennom svangerskapet. Dette kan være verdt å undersøke nærmere i fremtidige 

studier. 

 

5.1.2 Helsemessig kontrollplassering 
Videre ble det funnet en positiv sammenheng mellom ekstern kontrollplassering og 

depressive symptomer ved T1. Dette gjaldt både for dimensjonen betydningsfulle andre og 

tilfeldigheter. Dette er delvis i tråd med hva som ble funnet i studien til Richardson et al. 

(2012). De fant at kun den eksterne dimensjonen tilfeldigheter var assosiert med depressive 

symptomer, men ikke betydningsfulle andre. En mulig årsak til forskjellige funn kan være at 

denne delstudien brukte et måleinstrument som var spesifikt relatert til helse, mens 

Richardson og kolleger brukte et mer generelt mål på kontrollplassering. Det kan også skyldes 

forskjeller i utvalg, da denne studien inkluderte både kvinner som har fått påvist fosteravvik 

og kvinner med normale svangerskap. I motsetning til hva noen studier med enkelte 

pasientgrupper har funnet (Burish et al., 1984; Jamison et al., 1978), ble det ikke funnet at 

ekstern kontrollplassering var fordelaktig i denne gravide populasjonen. Det ble ikke funnet 

forskjeller i sammenhengen mellom helsemessig kontrollplassering og depressive symptomer 

for kvinner med og uten fosteravvik. En årsak til dette kan være at også normale svangerskap 

er forbundet med stress, utfordringer og en rekke psykologiske og fysiologiske endringer 

(Biaggi et al., 2016). Mange av disse endringene kan oppleves som ukontrollerbare, slik som 

for eksempel endringer i hormoner, søvnmønster og kroppsfasong (Richardson 2012). En 

sammenheng mellom ekstern kontrollplassering og depressive symptomer under 

svangerskapet kan reflektere en hjelpeløs tilstand der en opplever å ikke ha kontroll over disse 

endringene (Richardson et al., 2012). 

Videre var det forventet at intern kontrollplassering ville virke beskyttende og være 

negativt assosiert med depressive symptomer, men det ble ikke funnet støtte for dette i denne 

delstudien. Intern kontrollplassering forklarte ingen signifikant variasjon i depressive 

symptomer for hverken kvinner som hadde fått påvist fosteravvik eller kvinner med normale 

svangerskap. Dette er i overensstemmelse med studien til Richardson et al. (2012), der det 

heller ikke ble funnet en signifikant sammenheng mellom intern kontrollplassering og 
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depressive symptomer under svangerskapet. Det er imidlertid i uoverensstemmelse med en 

rekke studier med ikke-gravide populasjoner som har funnet en sammenheng mellom intern 

kontrollplassering og depresjon. En mulig forklaring på hvorfor det ikke ble funnet en 

sammenheng mellom intern kontrollplassering og depressive symptomer i studiegruppen kan 

være at kvinner som nettopp har fått påvist fosteravvik kan oppleve situasjonen som så 

overveldende og tyngende at det er vanskelig å oppleve noe kontroll over den, og kan føre til 

en hjelpeløs tilstand eller en opplevelse av at andre, som for eksempel jordmor og leger, har 

mer kontroll over situasjonen enn en selv (Kobasa, Maddi & Kahn, 1982). Dette kan 

imidlertid tenkes også for pasientgrupper som har fått påvist kreft og andre sykdommer, hvor 

det allikevel har blitt funnet en sammenheng mellom intern kontrollplassering og færre 

depressive symptomer. Det ble heller ikke funnet en sammenheng mellom intern 

kontrollplassering og depressive symptomer i sammenligningsgruppen som ikke hadde fått en 

slik beskjed. Det kan være at en generell oppfatning av kontroll over egen helse er ulik den 

kontrollen en opplever når det kommer til det å få påvist fosteravvik eller under svangerskapet 

generelt. Alternativt kan det være at ekstern kontrollplassering er en bedre prediktor for 

depressive symptomer under svangerskapet enn intern kontrollplassering (Richardson et al., 

2012). 

Overraskende ble det ikke funnet en sammenheng mellom helsemessig 

kontrollplassering og depressive symptomer i hverken studiegruppen eller 

sammenligningsgruppen ved T4. En mulig forklaring på dette kan være at sammenhengen 

mellom kontrollplassering og depressive symptomer endrer seg gjennom svangerskapet. I 

studien til Richardson et al. (2012) ble kontrollplassering og depresjon målt ved kun et 

tidspunkt mellom 20. og 28. svangerskapsuke, avhengig av når kvinnen var inne til kontroll. 

Dette er rundt samme periode som da depressive symptomer ble målt ved T1 i denne 

delstudien. Det kan tenkes at de tidlige periodene i svangerskapet er forbundet med flere og 

større endringer som kan oppleves som ukontrollerbare, og at betydningen av 

kontrollplassering derfor er viktigere tidligere i svangerskapet enn mot slutten. Lignende kan 

betydningen av kontrollplassering være viktigere den første tiden etter at det har blitt 

oppdaget fosteravvik. Ved T1 var det svært kort tid siden kvinnene hadde fått påvist 

fosteravvik, og for mange var diagnose og prognose usikker. Mot slutten av svangerskapet, 

ved T4, var diagnose og prognose for mange mer avklart, og situasjonen oppleves kanskje 

mindre stressende og ukontrollerbar. Det kan derfor være at betydningen av kontroll mot 

slutten av svangerskapet er mindre viktig enn når situasjonen er mer uavklart tidligere i 
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svangerskapet. Det kan også være at kontrollplassering i seg selv endres gjennom 

svangerskapet. Helsemessig kontrollplassering ble kun målt ved et tidspunkt i svangerskapet, 

og kan derfor ha endret seg. 

 

5.2 Alvorlighetsgrad, personlighet og depressive 

symptomer 
Det var forventet at mer alvorlige fosteravvik var forbundet med flere depressive symptomer. 

Overraskende ble det ikke funnet en signifikant sammenheng mellom alvorlighetsgrad og 

depressive symptomer. Dette står i kontrast til hva som har blitt funnet i tidligere studier 

(Brosig et al., 2007; Kaasen et al., 2010). Studien til Kaasen et al. (2010), som denne 

delstudien bygger på, fant en signifikant sammenheng mellom alvorlighetsgrad og depressive 

symptomer. Analysen i den studien inkluderte imidlertid også de kvinnene som avsluttet 

svangerskapet etter T1. Det kan derfor tenkes at en ikke signifikant sammenheng kan skyldes 

at utvalget i denne delstudien var mindre. Det kan også være at sammenhengen mellom 

alvorlighetsgrad og depressive symptomer var sterkere hos kvinner som valgte å avslutte 

svangerskapet. 

 

5.2.1 Dysfunksjonelle holdninger 
Videre var det forventet at det ville være en sterkere sammenheng mellom dysfunksjonelle 

holdninger og depressive symptomer hos kvinner med dødelig eller alvorlig fosteravvik enn 

hos kvinner med mindre alvorlig fosteravvik. Sammenhengen mellom dysfunksjonelle 

holdninger og depressive symptomer ble imidlertid ikke funnet å være signifikant forskjellig 

for kvinner med mild/moderat, alvorlig eller dødelig fosteravvik. Dette tyder på at 

dysfunksjonelle holdninger er en viktig sårbarhetsfaktor for depressive symptomer hos 

kvinner som har fått påvist både mindre og mer alvorlig strukturelle fosteravvik. 

 

5.2.2 Helsemessig kontrollplassering 
Det ble heller ikke funnet at sammenhengen mellom helsemessig kontrollplassering og 

depressive symptomer var forskjellig for kvinner med fosteravvik med ulik alvorlighetsgrad, 

slik det var forventet. Ekstern helsemessig kontrollplassering virker derfor ikke å være en 

større sårbarhetsfaktor for kvinner med mer alvorlig fosteravvik enn for kvinner med mindre 
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alvorlig fosteravvik. Intern helsemessig kontrollplassering var ikke assosiert med depressive 

symptomer etter oppdagelse av hverken mild/moderat, alvorlig eller dødelig fosteravvik. 

Disse analysene baserer seg imidlertid på et lite utvalg, da alvorlighetsgrad for mange 

av avvikene ikke var klassifisert. Det var i tillegg færre avvik som var klassifisert som dødelig 

eller alvorlig sammenlignet med mild/moderat, så utvalget i kategoriene med mer alvorlig 

fosteravvik var dermed begrenset. Det kan være mulig at det faktisk er en forskjell i 

sammenheng mellom dysfunksjonelle holdninger og depressive symptomer, og helsemessig 

kontrollplassering og depressive symptomer hos kvinner med fosteravvik med ulik 

alvorlighetsgrad som denne delstudien ikke har klart å avdekke. Dette burde derfor 

undersøkes nærmere med et større utvalg. 

 

5.3 Diagnostisk og prognostisk usikkerhet, personlighet 

og depressive symptomer 
Det var forventet at et fosteravvik med diagnostisk og prognostisk usikkerhet ville være 

forbundet med flere depressive symptomer enn et fosteravvik der diagnose og prognose var 

mer klart definert. I samsvar med tidligere studier (Aite et al., 2009; Kemp et al., 1998; 

Kaasen et al., 2010) ble det funnet en signifikant sammenheng mellom diagnostisk og 

prognostisk usikkerhet og depressive symptomer, der usikkerhet var forbundet med flere 

depressive symptomer. 

 

5.3.1 Dysfunksjonelle holdninger 
Motsatt av hva som var forventet ble det ikke funnet at sammenhengen mellom 

dysfunksjonelle holdninger og depressive symptomer var forskjellig for kvinner med sikker 

eller usikker diagnose og prognose. Som for alvorlighetsgrad, synes dysfunksjonelle 

holdninger å være en sårbarhetsfaktor for depressive symptomer etter påvisning av både 

diagnostisk og prognostisk sikre og usikre fosteravvik. Disse analysene er imidlertid også 

basert på et mindre utvalg, og det kan derfor ikke utelukkes at sammenhengen mellom 

dysfunksjonelle holdninger og depressive symptomer faktisk er forskjellig avhengig av om 

fosteravviket er forbundet med diagnostisk eller prognostisk usikkerhet eller ikke. 
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5.3.2 Helsemessig kontrollplassering 
Sammenhengen mellom helsemessig kontrollplassering og depressive symptomer var ikke 

forskjellig for kvinner med sikker eller usikker diagnose og prognose. Ekstern 

kontrollplassering virker dermed å være en sårbarhetsfaktor for depressive symptomer etter 

påvisning av fosteravvik som både er forbundet med usikkerhet og ikke. Det ble imidlertid 

funnet en ikke-signifikant interaksjonseffekt mellom usikkerhet og intern kontrollplassering. 

Dersom diagnose og prognose var sikre, var høyere grad av intern kontrollplassering assosiert 

med færre depressive symptomer. Var derimot diagnose og prognose usikkert, var høyere 

grad av intern kontrollplassering assosiert med flere depressive symptomer. Dette var 

overraskende da intern kontrollplassering var forventet å være assosiert med færre depressive 

symptomer. Dette kan ses i sammenheng med studien til Affleck et al. (1987), der det ble 

funnet at intern kontrollplassering var ufordelaktig for pasienter der opplevd kontroll ikke 

samsvarte med faktisk kontroll. Det kan tenkes at de kvinnene som ellers opplever å ha 

kontroll over egen helse, men som nå ikke har kontroll over situasjonen, opplever mer 

psykologisk stress fordi de mangler en kontroll de ellers har. Dette kan, i likhet med studien 

til Affleck og kolleger, tyde på at intern kontrollplassering kan være ufordelaktig i situasjoner 

der kontroll ikke er mulig. Denne interaksjonseffekten var imidlertid ikke statistisk signifikant 

ved p < .05, men ved p < .10. En mulig forklaring kan være at utvalget var mindre for 

analysene innad i studiegruppen, og at det derfor er vanskeligere å finne signifikante 

interaksjonseffekter. I og med at over halvparten av fosteravvikene i denne studien var 

forbundet med diagnostisk og prognostisk usikkerhet ved inkluderingstidspunktet, kan det 

være spesielt viktig å undersøke en eventuell sammenheng mellom intern kontrollplassering 

og depressive symptomer i fremtidige studier med et større og bredere utvalg. 

 

5.4 Styrker og begrensninger ved delstudien 
5.4.1 Styrker 
Denne delstudien er blant de første til å undersøke dysfunksjonelle holdninger og helsemessig 

kontrollplassering som sårbarhetsfaktorer for depressive symptomer i en gravid populasjon, 

og trolig den første til å undersøke dette hos kvinner som har fått påvist fosteravvik. Studien 

bygger på et stort utvalg gravide kvinner, og inkluderer en sammenligningsgruppe med 

kvinner med normale svangerskap. Det har blitt undersøkt både generelle og spesifikke 

dimensjoner av dysfunksjonelle holdninger. I tillegg er det benyttet et multidimensjonalt mål 
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på kontrollplassering, som skiller mellom de to eksterne dimensjonene betydningsfulle andre 

og tilfeldigheter, noe som har manglet i flere tidligere studier med ikke-gravide populasjoner. 

Analysene ble utført ved to ulike måletidspunkt, og delstudien kan dermed bidra med nyttig 

kunnskap om hvordan sårbarhetsfaktorer og depressive symptomer er assosiert gjennom et 

svangerskap. En annen styrke ved denne delstudien er at sammenhengen mellom 

sårbarhetsfaktorer og depressive symptomer etter påvisning av fosteravvik er undersøkt med 

hensyn til både alvorlighetsgrad og diagnostisk og prognostisk usikkerhet. Denne delstudien 

kan dermed bidra med verdifull innsikt i hvordan sårbarhetsfaktorer er assosiert med 

depressive symptomer etter påvisning av strukturelle fosteravvik og i normale svangerskap. 

 

5.4.2 Begrensninger 
Kvinnene ble inkludert fortløpende i studien, men med noe hensyn til logistikk ved sykehuset. 

Utvalgets representativitet kan være påvirket av dette og seleksjonsbias kan ikke utelukkes 

(Kaasen, 2010). En annen begrensning ved denne delstudien er de signifikante forskjellene i 

alder, utdanning, BMI før svangerskap, røyking og gestasjonsalder ved inklusjon mellom 

studiegruppen og sammenligningsgruppen, da disse variablene har blitt funnet å være 

assosiert med depresjon i ulike studier (Biaggi et al., 2016; Luppino et al., 2010; Rallis et al., 

2014). Det ble også funnet store variasjoner i gestasjonsalder ved inklusjon innad i 

studiegruppen, noe som kan være problematisk da det har blitt funnet en sammenheng mellom 

når i svangerskapet fosteravvik blir påvist og nivået av psykologisk stress (Kaasen et al., 

2010). Selv om det ble forsøkt å ta hensyn til disse begrensningene i analysene, kan det ikke 

utelukkes at disse forskjellene kan ha hatt innvirkning på resultatene i denne delstudien. 

En tredje begrensning er det betydelige frafallet i studiegruppen. Et svangerskap med 

fosteravvik krever mer oppfølging og undersøkelser enn et normalt svangerskap, noe som kan 

ha gjort det mer tidsmessig utfordrende for kvinnene i studiegruppen å delta ved alle 

måletidspunktene. Selv om det ved frafallsanalysene ble funnet en signifikant forskjell i 

alvorlighetsgrad på fosteravviket mellom de kvinnene som falt fra og ikke, ble det ikke funnet 

en signifikant forskjell i depressive symptomer ved T1. En mulig forklaring på hvorfor det var 

flere kvinner med mer alvorlig fosteravvik som falt fra kan være at mer alvorlig fosteravvik 

krever mer oppfølging og undersøkelser enn mindre alvorlig fosteravvik, og at det derfor var 

mer praktisk utfordrende for kvinnene med alvorlig fosteravvik å delta ved alle 

måletidspunktene. Det kan imidlertid ikke utelukkes at høyere nivå av psykologisk stress var 

noe av årsaken til større frafall i studiegruppen. 
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Depressive symptomer og personlighetsvariabler ble målt ved bruk av 

selvrapporteringsskjema. Skjemaene ble levert personlig til en av prosjektets medarbeidere og 

innleveringen var dermed ikke anonym (Kaasen, 2010). En konsekvens av dette kan være 

sosial ønskelighetsbias, der en svarer på en måte som framstår som mer sosialt ønskelig 

(Nederhof, 1985). Det kan tenkes at det å rapportere depressive symptomer i en periode hvor 

det ofte er forventet at man skal være glad og lykkelig kan være skambelagt, og at det derfor 

kan være noe underrapportering av depressive symptomer, spesielt i sammenligningsgruppen. 

Lignende kan det også være vanskelig å erkjenne egne dysfunksjonelle holdninger, både 

overfor en selv og andre. I tillegg hadde måleinstrumentet for kontrolldimensjonen 

tilfeldigheter lav reliabilitet. 

 

5.5 Praktiske implikasjoner 
Tidlig identifisering og behandling av svangerskapsdepresjon er svært viktig for både 

kvinnens og barnets helse, da depresjon under svangerskapet er forbundet med en økt risiko 

for fødselsdepresjon (Field, 2011), samt økt risiko for prematur fødsel og lav fødselsvekt, 

vanskelig temperament, forsinkelser i motorisk og kognitiv utvikling, emosjonelle vansker og 

atferdsproblemer (Graignic-Philippe et al., 2014; Grote et al., 2010). Kunnskap om 

individuelle sårbarhetsfaktorer er viktig for en utvidet forståelse av psykologisk stress, og kan 

gjøre det lettere for helsepersonell å tidlig identifisere kvinner som er mer tilbøyelige til å 

utvikle depresjon etter oppdagelse av fosteravvik. Kartlegging av dysfunksjonelle holdninger 

og helsemessig kontrollplassering under svangerskapet kan være et nyttig verktøy for 

identifisering av sårbare kvinner. Kvinner med flere dysfunksjonelle holdninger og høy grad 

av ekstern kontrollplassering synes å være mer sårbare for svangerskapsdepresjon både etter 

påvisning av fosteravvik og i normale svangerskap. Flere dysfunksjonelle holdninger er også 

knyttet til større utfordringer med å redusere depressive symptomer på egenhånd. Tidlig 

intervensjon og veiledning med fokus på å utfordre dysfunksjonelle holdninger og styrke 

holdninger som er forbundet med reduksjon i psykologisk stress, vil være viktig for å 

forebygge klinisk depresjon. Lignende vil det være viktig å styrke opplevelse av kontroll i 

tilfeller der dette vil være hensiktsmessig. Funnene i denne delstudien kan være et viktig 

bidrag i utforming av intervensjoner og veiledning med fokus på å redusere sårbarhetsfaktorer 

og forebygge depresjon, og sikre bedre ivaretakelse og oppfølging av de mest sårbare 

kvinnene. 
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6 Konklusjon 
Formålet med denne delstudien var å undersøke sammenhengen mellom dysfunksjonelle 

holdninger og depressive symptomer, og helsemessig kontrollplassering og depressive 

symptomer etter påvist strukturelle fosteravvik. Dysfunksjonelle holdninger og helsemessig 

kontrollplassering ble funnet å være sårbarhetsfaktorer for depressive symptomer under 

svangerskapet, både hos kvinner som har fått påvist strukturelle fosteravvik og hos kvinner 

med normale svangerskap, men med varierende prediksjonsevne for ulike dimensjoner av 

kontroll og tidspunkt i svangerskapet. Manglende kontroll var en større sårbarhetsfaktor for 

depressive symptomer kort tid etter påvisning av fosteravvik enn mot slutten av 

svangerskapet, mens dysfunksjonelle holdninger var en sårbarhetsfaktor gjennom hele 

svangerskapet. Hvorvidt høy grad av intern kontrollplassering kan være ufordelaktig for 

kvinner med fosteravvik med usikre diagnoser og prognoser vil være verdt å undersøke 

nærmere i fremtidige studier, da mange fosteravvik er forbundet med usikkerhet. Det er viktig 

å identifisere kvinner med dysfunksjonelle holdninger og høy grad av ekstern helsemessig 

kontrollplassering for å kunne tilby tidlig intervensjon og veiledning med fokus på å utfordre 

dysfunksjonelle holdninger og styrke opplevelse av kontroll der det er fordelaktig. Dette vil 

kunne forebygge utvikling av klinisk depresjon, og sikre bedre ivaretakelse av både mors og 

barnets helse. 
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Vedlegg 
Vedlegg A: Edinburgh Postnatal Depression Scale 
 

1. Har du siste 7 dager kunnet le og se det komiske i en situasjon? 

2. Har du siste 7 dager gledet deg til ting som skulle skje? 

3. Har du siste 7 dager bebreidet deg selv uten grunn når noe gikk galt? 

4. Har du siste 7 dager vært nervøs eller bekymret uten grunn? 

5. Har du siste 7 dager vært redd eller fått panikk uten grunn? 

6. Har du siste 7 dager følt at det har blitt for mye for deg? 

7. Har du siste 7 dager vært så ulykkelig at du har hatt vanskeligheter med å sove? 

8. Har du siste 7 dager følt deg nedfor eller ulykkelig? 

9. Har du siste 7 dager vært så ulykkelig at du har grått? 

10. Har tanken på å skade deg selv streifet deg, de siste 7 dagene? 
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Vedlegg B: Dysfunctional Attitude Scale 
 

1. Det er vanskelig å være lykkelig hvis man ikke er pen, intelligent, rik og aktiv. 

2. Lykke er mer et spørsmål om holdning til meg selv, enn måten andre mennesker seg 

på meg. 

3. Folk vil sannsynligvis synes mindre om meg hvis jeg gjør en feil. 

4. Hvis jeg ikke gjør det bra hele tiden vil folk heller ikke respektere meg. 

5. Å ta selv en liten sjanse er tåpelig, for tapet vil sannsynligvis bli katastrofalt. 

6. Det er mulig å vinne et annet menneskes respekt uten å være spesielt talentfull til noe. 

7. Jeg kan ikke være lykkelig uten at de fleste mennesker jeg kjenner beundrer meg. 

8. Hvis en person ber om hjelp er det et tegn på svakhet. 

9. Hvis jeg ikke gjør det så bra som andre mennesker, betyr det at jeg er et underlegent 

menneske. 

10. Hvis jeg mislykkes i min jobb så er jeg en mislykket person. 

11. Hvis du ikke kan gjøre noe skikkelig, er det liten vits i å gjøre det i det hele tatt. 

12. Å gjøre feil er bra, for jeg kan lære av dem. 

13. Hvis noen er uenig med meg, betyr det sannsynligvis at vedkommende ikke liker meg. 

14. Hvis jeg delvis mislykkes, er det like ille som å mislykkes fullstendig. 

15. Hvis andre folk vet hvordan du virkelig er, vil de synes mindre om deg. 

16. Jeg er ingenting verdt hvis en person jeg elsker ikke elsker meg. 

17. Man kan finne fornøyelse i en aktivitet, uansett hvordan utfallet blir. 

18. Folk burde vite sånn noenlunde at resultatet blir vellykket før de foretar seg noe. 

19. Min verdi som person er svært avhengig av hva andre synes om meg. 

20. Hvis jeg ikke setter meg de høyeste mål, vil jeg sannsynligvis ende opp som en 

annenrangs person. 

21. Hvis jeg skal bli et verdifullt menneske, må jeg virkelig være fremragende i det minste 

på ett område. 

22. Folk som har gode ideer er mer verdifulle enn de som ikke har det. 

23. Jeg burde bli skuffet hvis jeg gjør en tabbe. 

24. Mine egne meninger om meg selv er viktigere enn andres mening om meg. 

25. For å være et godt, moralsk og verdifullt menneske, må jeg hjelpe alle som trenger det. 

26. Hvis jeg stiller spørsmål, får det meg til å virke underlegen. 

27. Det er fryktelig å bli mislikt av folk som er viktige for meg. 
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28. Hvis du ikke har andre mennesker å støtte deg til, er du nødt til å være trist. 

29. Jeg kan nå viktige mål uten å slavedrive meg selv. 

30. Det er mulig for en person å få kjeft uten selv å bli sint. 

31. Jeg kan ikke stole på andre mennesker for de kan være grusomme mot meg. 

32. Hvis andre misliker deg kan du ikke være lykkelig. 

33. Det er best å gi opp sine egne interesser for å glede andre mennesker. 

34. Min lykke avhenger mer av andre mennesker enn den avhenger av meg. 

35. Jeg trenger ikke å bli anerkjent av andre mennesker for å være lykkelig. 

36. Hvis en person unngår problemer, har problemene en tendens til å forsvinne. 

37. Jeg kan være lykkelig selv om jeg går glipp av mange ting i livet. 

38. Hva andre folk mener om meg er veldig viktig. 

39. Å være isolert fra andre er nødt til å føre til ulykkelighet. 

40. Jeg kan finne lykke uten å være elsket av en annen person. 
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Vedlegg C: Health Locus of Control Scale 
 

1. Hvis jeg blir syk, er det min egen atferd som avgjør hvor raskt jeg blir frisk igjen. 

2. Hvis det er slik at jeg skal bli syk, blir jeg det uansett hva jeg foretar meg. 

3. Regelmessig kontakt med legen er den beste måten for meg å unngå sykdom på. 

4. De fleste ting som virkelig virker inn på min helse, skjer tilfeldig. 

5. Når jeg ikke føler meg bra, bør jeg snakke med lege eller andre fagfolk om 

helsespørsmål. 

6. Jeg har selv kontrollen over min helse. 

7. Min familie har stor betydning for om jeg blir syk eller holder meg frisk. 

8. Når jeg blir syk, er det jeg selv som må lastes. 

9. Det er i stor grad flaks som avgjør hvor raskt jeg vil komme meg etter sykdom. 

10. Leger og andre fagfolk på helsespørsmål har kontrollen på min helse. 

11. Min gode helse er stort sett et spørsmål om at jeg har lykken med meg. 

12. Det som først og fremst virker inn på min helse, er det jeg selv gjør. 

13. Hvis jeg tar vare på meg selv, kan jeg unngå sykdom. 

14. Når jeg blir frisk etter en sykdom, er det vanligvis fordi andre har tatt seg godt av meg. 

15. Uansett hva jeg gjør, er det sannsynlig at jeg blir syk. 

16. Hvis det nå engang er meningen at jeg skal være frisk, så vil jeg holde meg frisk. 

17. Hvis jeg tar de riktige forholdsreglene, kan jeg holde meg frisk. 

18. Når det gjelder min helse, kan jeg bare følge de råd legen gir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 69 

Vedlegg D: Faktoranalyse 
 
Figur D1 

Scree plot med uroterte eigenverdier fra faktoranalyse med DAS-40 

Notat. DAS-40 = Dysfunctional Attitude Scale med 40 påstander. 
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Tabell D1 

Mønster- og strukturmastrise fra faktoranalyse med DAS-40 etter oblik rotering med en to-
faktorløsning 

Påstander Mønstermatrise  Strukturmatrise 

 Perfeksjonisme Avhengighet  Perfeksjonisme Avhengighet 

13 .746 -.151  .697 .092 

15 .630 .084  .658 .290 

7 .602 .153  .652 .349 

5 .596 -.234  .520 -.040 

14 .574 -.053  .557 .134 

4 .566 .145  .614 .330 

31 .510 -.147  .462 .020 

26 .496 .031  .506 .193 

3 .481 .184  .541 .340 

9 .453 .268  .541 .416 

30 .436 -.079  .410 .063 

21 .408 .293  .504 .426 

18 .400 -.131  .357 -.001 

20 .398 .301  .496 .431 

11 .390 .125  .431 .252 

1 .378 .327  .485 .450 

16 .377 .337  .487 .460 

34 .376 .291  .471 .413 

33 .376 .260  .461 .383 

29 .371 -.003  .370 .118 

36 .344 -.113  .307 -.001 

8 .335 .153  .385 .263 

12 .334 .078  .360 .187 

17 .324 .051  .341 .156 

37 .315 .216  .385 .319 

24 .261 .146  .308 .231 

2 .202 -.067  .180 -.001 

6 .160 .058  .179 .110 

35 -.047 .614  .153 .598 

38 .098 .531  .271 .563 

28 -.082 .529  .090 .502 

39 -.153 .509  .013 .459 

10 .297 .498  .459 .594 

40 -.043 .487  .116 .473 

32 .229 .440  .373 .515 

19 .429 .439  .573 .579 

27 -.038 .407  .095 .395 

22 .330 .371  .451 .479 

23 .158 .351  .273 .402 

25 .205 .217  .276 .284 

Notat. N = 189. Faktorladninger over .40 er uthevet. DAS-40 = Dysfunctional Attitude Scale med 40 påstander. 
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Vedlegg E: Normalitetsanalyser 
 
Figur E1 

Fordeling av depressive symptomer for studiegruppen ved T1 

 
Notat. EPDS T1 = Edinburgh Postnatal Depression Scale, første måletidspunkt. 

 

Figur E2 

Normal Q-Q-plot av depressive symptomer for studiegruppen ved T1 

 
Notat. EPDS T1 = Edinburgh Postnatal Depression Scale, første måletidspunkt. 
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Figur E3 

Fordeling av depressive symptomer for sammenligningsgruppen ved T1 

 
Notat. EPDS T1 = Edinburgh Postnatal Depression Scale, første måletidspunkt. 

 

Figur E4 

Normal Q-Q-plot av depressive symptomer for sammenligningsgruppen ved T1 

 
Notat. EPDS T1 = Edinburgh Postnatal Depression Scale, første måletidspunkt. 
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Figur E5 

Fordeling av depressive symptomer for studiegruppen ved T4

Notat. EPDS T4 = Edinburgh Postnatal Depression Scale, fjerde måletidspunkt. 
 

Figur E6 

Normal Q-Q-plot av depressive symptomer for studiegruppen ved T4

Notat. EPDS T4 = Edinburgh Postnatal Depression Scale, fjerde måletidspunkt. 
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Figur E7 

Fordeling av depressive symptomer for sammenligningsgruppen ved T4

 
Notat. EPDS T4 = Edinburgh Postnatal Depression Scale, fjerde måletidspunkt. 
 

Figur E8 

Normal Q-Q-plot av depressive symptomer for sammenligningsgruppen ved T4

 
Notat. EPDS T4 = Edinburgh Postnatal Depression Scale, fjerde måletidspunkt. 
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Figur E9 

Fordeling av depressive symptomer for studiegruppen og sammenligningsgruppen ved T1 og 

T4 med uteliggere (o) og ekstremverdier (*) 

 
Notat. T1 = første måletidspunkt; T4 = fjerde måletidspunkt. 


