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Presentation Notes
Tusen takk for introduksjonen og så vil jeg få lov til å takke for at jeg har blitt invitert hit til Psykologkongressen for å holde dette foredraget for dere mine kolleger med tittelen: Sped- og småbarnsalderen: Sårbarhet, håp og muligheter. Det overordnede temaet for kongressen er jo DE NÆRE TING og dette er et tema som nettopp omhandler de veldig nære ting, det nære sosiale samspillet og de helt nære sosiale relasjonene,  som samtidig kan ha så store ringvirkninger på sikt. - og jeg tenker og håper at dette temaet ikke bare har relevans for dere som jobber direkte med de yngste barna og foreldrene deres, men for alle som har sitt virke innen psykisk helse – enten det er arbeid med foreldre og små barn, med eldre barn og ungdommer,  eller med voksne
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Oversikt over foredraget

 Hva karakteriserer sped- og småbarnsalderen? 
 Og hvorfor har denne tiden blitt kalt de 1001 kritiske

dager?
 Hva vet vi om behovet for tidlig innsats?
 Finnes det gode tiltak for sårbare sped- og

småbarnsfamilier?

Presenter
Presentation Notes
I dette foredraget vil jeg først snakke litt om hva som karakteriserer starten på livet og sped- og småbarnsalderenOg hvorfor denne tiden har blitt kalt de 1001 kritiske dagerDeretter vil jeg trekke inn norsk og internasjonal forskning som dreier seg om sammenhenger mellom tidlige risikofaktorer og senere vansker og hva vi kan si om behovet for tidlig innsats Og til slutt vil jeg si litt om noen studier som omhandler behandlingstiltak spesielt for sped- og småbarn i risiko og deres familier



Starten på livet - 1001 kritiske dager
• Svangerskap og sped- og 

småbarnsalder er en tid fylt 
med mye håp og raske 
endringer, men også 
sårbarhet

• Tiden fra unnfangelse til 2-
årsalder har derfor blitt kalt 
de 1001 kritiske dager

• Gjennom fosterlivet og i de 
første leveårene utvikles 
hjernen særlig raskt

• Og her legges grunnlaget for 
barnets videre utvikling

3

Presenter
Presentation Notes
Svangerskap og sped- og småbarnsalder er en tid fylt med mye håp og raske endringer, men også sårbarhetDerfor har denne tiden fra unnfangelse til to-årsalder blitt kalt de 1001 kritiske dager



1001 kritiske dager
 Enorm utvikling av hjernen i fosterlivet 

 Ved fødsel:
 Alle 100 milliarder nerveceller på plass
 alle viktige hjernestrukturer ferdig dannet
 isoleringen (myeliniseringen) av hjernens forbindelser begynt

 Fra siste del av svangerskapet gjennom de 2 første leveårene:
 kontinuerlig oppkobling og dannelse av forbindelseslinjer 

(synapser) i hjernen
 Samtidig finjusteres oppkoblingen av hjernenettverket gjennom 

tynning av overflødige synapseforbindelser - og dannelse og 
styrking av nye synapser
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Presentation Notes
Hvorfor er denne tiden så viktig? Begrunnelsen er at:Det foregår en enorm utvikling av hjernen i fosterlivet. Når barnet fødes har det så å si alle de 100 milliarder nerveceller som skal være derVed fødsel er alle viktige hjernestrukturer ferdig dannet, og isoleringen av hjernens forbindelser, myeliniseringen, er begyntFra siste del av svangerskapet gjennom de 2 første leveårene foregår det så en kontinuerlig oppkobling og dannelse av forbindelseslinjer (synapser) i hjernenSamtidig finjusteres oppkoblingen av hjernenettverket gjennom tynning av overflødige synapseforbindelser - og dannelse og styrking av nye synapseforbindelser

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://sustainability.formas.se/Global/Sustainability/SUS121/N35bebishj+%C3%B1rna-webb.jpg&imgrefurl=http://sustainability.formas.se/en/Issues/Issue-1-February-2012/Content/Articles/Bisphenol-A-can-affect-the-newborn/&docid=f6mZf34a_kNnjM&tbnid=uuZKfGlwA4-bZM:&w=480&h=283&ei=QZS7VOvkIqv9ygOzw4K4BA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Tre prosesser
① En genetisk drevet prosess
② Erfaringsforventete påvirkninger
③ Erfaringsbasert etablering av nye nevrale forbindelser

 Som Torsten Wiesel (1994) har uttrykt det: «gener som 
kontrollerer den embryologiske utviklingen, former barnets 
hjernestruktur; individets erfaringer med omgivelsene 
finstemmer mønsteret av de nerveforbindelsene som ligger til 
grunn for hjernens funksjon»
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Presentation Notes
Svært overordnet og nokså forenklet kan si at det det er tre prosesser som driver den tidlige utviklingen av sentralnervesystemet:1. En genetisk drevet prosess som for en stor del er upåvirket av erfaring – hvordan hovedstrukturene i hjernen blir dannet2. Erfaringsforventete påvirkninger: Med dette menes de miljøpåvirkninger som nesten alle barn blir utsatt for og er avhengige av for at utviklingen skal forløpe normalt, som for eksempel det å se menneskelige ansikter og høre menneskelige stemmer og delta i det nære sosiale samspillet 3. Erfaringsbasert etablering av nye nevrale forbindelser: Som er de unike erfaringene hvert enkelt barn gjør i samspill med sitt spesielle miljø som gjør at ulike  barn lærer forskjellige ting, ulike språk, mestringsteknikker osv. En prosess som pågår hele livet



1001 kritiske dager – hvorfor 
er de så viktige?

 I takt med den enormt raske utviklingen av hjernen skjer det
store endringer når det gjelder:  

 Sosial utvikling
 Regulering av følelser og atferd
 Kognitiv utvikling
 Språklig utvikling
 Tilknytning
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I takt med denne enormt raske utviklingen av hjernen skjer det også store endringer I de første leveårene når det gjelder hvordan spedbarnet forstår andre mennesker og sin relasjon til andre – den sosiale utviklingenNår det gjelder evnen til å regulere følelser og atferd Når det gjelder hvordan barnet forstår den ytre verden, tingene, og sammenhenger mellom hendelser – den kognitiv utviklingenNår det gjelder barnets språklige utviklingOg det er også i denne tiden at barnets tilknytningsmønster til sine omsorgspersoner etableres og her legges grunnlaget for hvordan vi forholder oss til andre og oss selv



1001 kritiske dager – det tidlige samspillet
 På alle disse områdene av

utviklingen vil barnets samspill
med de nære omsorgs-
personene spille en fundamental 
rolle

 Har vi lagt til rette for et best 
mulig prenatalt miljø fødes barnet
med et stort potensial for positiv
sosial utvikling og læring

 Men, for å få utnyttet dette
potensialet er barnet avhengig av
et psykologisk tilgjengelig
omsorgsmiljø som er sensitivt og
responsivt overfor dets signaler 
og behov
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Presentation Notes
På alle disse områdene av utviklingen vil barnets samspill med de nære omsorgspersonene spille en fundamental rolle Har vi lagt til rette for et best mulig prenatalt miljø fødes barnet som oftest med et stort potensial for positiv sosial utvikling og læringMen, for å få utnyttet dette potensialet er barnet avhengig av et psykologisk tilgjengelig omsorgsmiljø som er sensitivt for barnets signaler, som responderer adekvat på barnets behov og helst evner å tone seg inn, og være i resonans med barnets indre følelsesmessige tilstand (Nelson, Parker & Siegel, 2014)



En transaksjons-
forståelse av utvikling

 Utvikling er en prosess hvor barnet endres i samspill med sine 
omgivelser over tid

 samtidig som barnet med sine individuelle karakteristika også 
påvirker og endrer sine omgivelser 

 I tillegg til det konkrete samspillet mellom foreldre og barn vil 
både foreldrenes tidligere relasjonelle erfaringer (indre 
arbeidsmodeller/representasjoner) 

 og de erfaringer barnet gjør seg i samspillet med foreldrene 
over tid (som danner barnets indre representasjoner/indre 
arbeidsmodeller) spille inn og være medvirkende faktorer i de 
mønstrene som dannes (jfr. Sameroff, 2009) 
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For å forstå tidlig utvikling er vi derfor nødt til å ha med oss en transaksjonsforståelse som innebærer at:



Intuitiv omsorg

 For de fleste foreldre er omsorgsatferd noe som kommer intuitivt 
og naturlig når de blir foreldre (Smith, 2014)

 Den intuitive omsorgen er atferdsmønstre som er biologisk 
forberedt og går forut for de mer bevisste omsorgsrutiner som 
foreldre er klar over at de selv utfører (Papousek & Papousek, 2002)

 I tidlig spedbarnsalder handler dette ofte om at foreldre er 
spesielt sensitive overfor barnets uttrykk for ubehag, frykt, sult 
og tretthet og hvordan de så hjelper barnet tilbake til en regulert 
tilstand ved å møte barnets behov for dette (Cozolino, 2009)

 For barnet er det viktig å bli sett, trøstet og roet når det er 
oppbrakt, men også at det kan dele glede med 
omsorgspersonen i sin utforsking av verden - en forløper for 
utvikling av trygg tilknytning
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Presentation Notes
Barnet fødes altså genetisk og biologisk sett klar for sosial kontakt og samtidig er det en beredskap hos foreldre og de fleste voksne til å være spesielt tiltrukket babyer og gi dem omsorgOg for de fleste foreldre er omsorgsatferd noe som kommer intuitivt og naturlig når de blir foreldre (Smith, 2014)

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.nursingnurture.co.uk/user/wp-content/uploads/2012/07/purchased-parents_sm.jpg&imgrefurl=http://nursingnurture.co.uk/newborn-behavioural-observation/&docid=ohggwJMbMqsiaM&tbnid=PMi0qvvP5lWU-M:&w=249&h=376&ei=BNK7VLaPGoHnywOVlYLgAQ&ved=undefined&iact=c


Behovet for tidlig innsats
 I våre nordiske velferdsland er det godt tilrettelagt for 

ivaretakelse av sped- og småbarnsfamilier (lang 
barselpermisjon, fedrepermisjon, ivaretakelse av 
småbarnsfamilien på helsestasjon og barnehage for de minste)

 For de fleste familier er det ikke behov for spesielle 
intervensjoner eller behandling - og den støtten som de kan få 
gjennom helsestasjonen eller andre universelle forebyggende 
tiltak er tilstrekkelig 

 Interaktive feil og reparasjoner
 Men, når foreldre strever eller barns utvikling faller utenfor det 

som er normalt forventet, er det viktig med tidlig hjelp før 
skjevutviklingen har kommet for langt 

 «…We must start earlier on - stopping people from falling into
the river, rather than spending all the money on pulling them
out» (Peter Fonagy, Schizofrenidagene i Stavanger 2017) 10
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Presentation Notes
Bare i løpet av et par generasjoner har det skjedd store endringer i synet på hva spedbarn er og hva de tidlige relasjonene kan bety. I våre nordiske velferdsland er det godt tilrettelagt for ivaretakelse av sped- og småbarnsfamilier. Eksempler på dette er lang barselpermisjon, fedrepermisjon, ivaretakelse av småbarnsfamilien og barnehage for de minste. 



Hvem kan trenge tidlig 
støtte og hjelp? 

 «There is no such thing as a baby - there is always a mother 
and a baby» (Winnicott, 1965, s. 39). 

 Familier der foreldrene strever med egne psykiske vansker, slik som 
depresjon og angst, rusproblemer eller traumatiske relasjonelle 
erfaringer som påvirker relasjonen til barnet 

 Barn der det er bekymring for utviklingen pga medfødt eller tidlig 
ervervet nevrobiologisk sårbarhet (ruseksponering i fosterlivet, 
prematur fødsel, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, store 
reguleringsvansker) ,vanskelige relasjonelle erfaringer og tidlige brudd 
(foster-, adoptivbarn)

 I mange tilfeller er det snakk om en «dobbel risiko»; barnet er sårbart, 
og foreldrene har vansker 

 Og ofte vil dette vise seg i et vanskelig samspill 
11
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Presentation Notes
Men hvem er det så som kan trenge tidlig støtte og hjelp? Winnicott benyttet en gang spissformuleringen: «"There is no such thing as a baby - there is always a mother and a baby» (Winnicott, 1965, s. 39) for å understreke at det ikke gir mening å se på barnet isolert, fordi det alltid er en mor (eller en far) og et barn, eller en mor/far–barn-dyade, og barnet er helt avhengig av denne relasjonen for sin utvikling. Og en gruppe som kan trenge tidlig hjelp er foreldre som pga egne psykiske vansker, slik som depresjon og angst, rusproblemer eller traumatiske relasjonelle erfaringer påvirker deres evne til å gi barnet god nok omsorg.Det kan også være barn….. 



Depresjon hos mødre i forbindelse 
med svangerskap og fødsel

 10–15 % av mødre utvikler 
en depresjon i forbindelse 
med fødsel og barseltid 
(f.eks.Eberhard-Gran et al. 2001; 
Eberhard-Gran, Slinning, & Rognerud, 
2014)

 Når starter depresjons-
symptomene og hvordan 
endrer de seg gjennom 
graviditet og det første året 
etter fødsel? 
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Presentation Notes
En av de viktigste og vanligste risikofaktorene for en lite optimal utvikling hos sped- og småbarn er depresjon hos mødre i forbindelse med svangerskap og fødselVi vet for eksempel at: mellom 10–15 % av nybakte mødre utvikler en fødselsdepresjon i forbindelse med svangerskap og fødsel Men når starter depresjons-symptomene og hvordan endrer de seg gjennom graviditet og det første året etter fødsel? 



Depresjon hos mødre i forbindelse med 
svangerskap og fødsel: ulike forløp og risikofaktorer 

Funn fra ”Liten i Norge” (LiN)
(Fredriksen, von Soest, Smith & Moe, 2017)

Vi fant flere ulike mønstre:
 De fleste kvinner (over 80 %) få eller ingen symptomer gjennom 

hele perioden 
 En mindre gruppe (4,5 %): depresjonssymptomer bare under 

graviditet. Kjennetegnet ved å rapportere et høyere nivå av angst 
og bekymringer knyttet til fødsel 

 En annen liten gruppe (2,2 %): symptomer bare i barseltiden. 
Symptomene forsvant igjen i løpet av det første året etter fødsel

 Den siste gruppen (10%): depresjonssymptomer både gjennom 
graviditet og første året etter fødsel, samt økning i symptomer 
etter at barnet var født

Presenter
Presentation Notes
Dette er et av spørsmålene som vi har undersøkt I Liten I Norge, forkortet til LiN-studien. Dette er en populasjonsbasert studie med et longitudinelt prospektivt design hvor vi har fulgt 1000 barn og foreldre fra tidlig I svangerskapet og gjennom de første leveårene.Vi undersøkte når depresjonssymptomer starter og hvordan de endrer seg gjennom graviditet og det første året etter fødsel og vi fant at det er flere ulike mønstre: 



Ulike forløp og risikofaktorer i forbindelse 
med depressive symptomer forts.  

Risikofaktorer: 
 flere stressende livshendelser, 

vansker med partnerrelasjonen, 
tidligere psykiske helseplager og 
lavere utdannelse

 At 9-10 % prosent utvikler en 
depresjon allerede i løpet av 
svangerskapet støttes av andre 
undersøkelser (Eberhard-Gran et al. 2001; 
Eberhard-Gran, Slinning, & Rognerud, 
2014;Storksen et al., 2012)

Presenter
Presentation Notes
For klinikere er det viktig å være klar over dette slik at man kan forsøke å identifisere og komme i gang med behandling allerede under svangerskapet – her vil det være viktig med samarbeid mellom de som arbeider med de voksne, for eksempel jordmor, fastlege og DPS, og de som arbeider med de små; som helsestasjonen og sped- og småbarnsteam i BUP



Depresjon hos mødre
og barns utvikling

 Barna kan være i risiko både gjennom et lite optimalt fostermiljø 
(Field, 2011; Field et al., 2004; Field, Diego, & Hemandez-Reif, 2006) og et lite optimalt 
samspill etter fødsel (Goodman et al., 2011; Murray & Cooper, 1996)

 Mødredepresjon kan ha negative konsekvenser for barns 
utvikling på mange områder i hele aldersspekteret fra 
spedbarnstid til ungdomstid (Stein et al., 2014)

 Økt risiko for: for tidlig fødsel (Grigoriadis et al., 2013), reguleringsvansker
i spedbarnsalder (Feldman et al., 2009; Tronick & Reck, 2009), emosjonelle og
atferdsmessige vansker i barnealder, psykiske vansker
(diagnose) i ungdomsalder (Goodman et al., 2011; Pearson et al., 2013), og
negativ påvirkning på kognitiv og språklig utvikling (Barker, Jaffee, Uher, 
& Maughan, 2011)

 NB! Ikke diagnosen i seg selv, men evnen til å være sensitiv på
tross av egne vansker som er avgjørende
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Hvorfor er dette så viktig? Jo fordi at når det gjelder depresjon hos mødre og barns utvikling så vet vi at:



Depressive symptomer hos fedre

 Depressive symptomer i perinatalperioden forekommer både 
hos mødre og hos fedre (Howard et al., 2014;Underwood, Waldie, Peterson, & et al., 2017; 
Skjothaug, Smith, Wentzel-Larsen, & Moe, 2015)

 I LIN-studien fant vi at fedre som rapporterte mange vanskelige 
barndomsopplevelser også hadde mer depressive symptomer 
og angst i svangerskapet (Skjothaug, Smith, Wentzel-Larsen, & Moe, 2015)

 Depressive symptomer hos fedre henger sammen med 
forstyrrelser i deres barns utvikling på flere ulike områder
(Ramchandani & Psychogiou, 2009) , slik som vansker på det sosio-
emosjonelle området og språkutviklingen (Kvalevaag et al., 2013; Paulson, 
Keefe, & Leiferman, 2009; Ramchandani & Psychogiou, 2009)
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Nå vet vi også at depressive symptomer i perinatalperioden forekommer både hos mødre og hos fedre 



Fars positive betydning for 
mor og barn

 Og det å ha en far som ikke 
er deprimert kan være en 
buffer mot effekten av mors 
depresjonssymptomer på 
barnet (Field, 1998;Goodman & Gotlib, 
1999).

 Positivt samspill mellom 
fedre og spedbarn (allerede 
fra 3 mnd) har en positiv 
sammenheng med barnets 
senere kognitive utvikling 
(Sethna et al., 2017)
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Samtidig har det vært vist at det å ha en far som ikke er deprimert kan være en buffer mot effekten av mors depresjonssymptomer på barnetNå begynner det også å komme studier som peker på at positivt samspill mellom fedre og spedbarn (allerede fra 3 mnd) også har en positiv utvikling for eksempel på barnets senere kognitive utvikling



Hvor mange sped- og småbarn 
har vansker? 

 Dansk epidemiologisk studie, The Copenhagen Child Cohort
2000, rapporterte om forekomsten av psykiske helseproblemer 
blant 18 måneder gamle barn (Skovgaard mfl., 2007) 

 Psykisk helse vurdert ut kriteriene i DC: 0-3: ca 16 prosent av 
deltakerne oppfylte kriteriene for et psykisk helseproblem 

 Tilsvarende tall i amerikanske studier (f.eks. Egger & Angold, 2004)

 Ulike studier har vist at om lag 15 prosent av barnepopulasjonen 
har en desorganisert form for tilknytning (Green & Goldwyn, 2002). 

Forekomsten er 75-80 % der det er en familiebakgrunn med 
mishandling eller rusmisbruk (eks. Zeanah, 2005) 

18
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Så hvor mange sped- og småbarn er det som har psykiske helseproblemer? Vi har noen studier som kan gi indikasjoner på dette:Hvis dere tenker at dette er et høyt tall så er det viktig å huske på at en del av vanskene en fant dreide seg om relasjons- eller samspillsproblemer og dessuten vansker med regulering av atferdstilstander, søvn og matinntak og det er slik vansker ofte uttrykkes hos så små barn. Slike vansker i spedbarnsalderen kan være forløpere for for det vi senere i barne- og ungdomsalder kaller psykiske plager eller problemerUlike studier har vist at om lag 15 prosent av barnepopulasjonen har en desorganisert form for tilknytning (Green & Goldwyn, 2002). Forekomsten er 75-80 % der det er en familiebakgrunn med mishandling eller rusmisbruk (eks. Zeanah, 2005). Her er det viktig å legge til at det ikke er noe en til en forhold mellom tidlig desorganisert tilknytning og senere vansker, men flere studier har pekt på at dette kan være en risikofaktor for senere utvikling av psykopatologi



Sammenheng mellom tidlige vansker 
og senere psykiske plager
 Noen resultater fra TOPP- studien viser at: 
 En kunne identifisere forstadier til psykiske plager fra barna var 

halvannet år
 En fjerdedel av barna med betydelige plager ved18 mnd hadde 

fremdeles slike 6 år senere
 Problematferd hos 18 mnd gamle barn primært knyttet til 

mødrenes symptomnivå, mens virkningen av de fleste andre 
belastninger var indirekte ( dvs via den virkningen de hadde på 
mødrenes symptomnivå)

 Også sammenheng mellom problematferd ved 18 mnd og 
depressive symptomer opp i ungdomsalder (Nilsen et al. 2013)

Kilde:Folkehelseinstituttet:https://www.fhi.no/studier/topp/hovedfunn-fra-topp-
studien/ 19
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Så hva vet vi mer om sammenhengen mellom helt tidlige vansker og senere psykiske plager?. Resultater fra en norsk longitudinell studie som mange av dere vil kjenne til, nemlig TOPP-studien (Trivsel og oppvekst i  barndom og ungdomstid) viser at: 

https://www.fhi.no/studier/topp/hovedfunn-fra-topp-studien/


Sammenheng mellom risiko ved 
3-årsalder og forbruk av helse-
og sosiale tjenester som voksen
“The Dunedin Multidisciplinary Health & Development Study”

 Ved 38-års alder ble nasjonale registre koblet sammen med data fra 
studien og en fant at en undergruppe på 20% stod for ca 80% av de 
registrerte sosiale og helserelaterte problemene, samt forekomst av
kriminalitet i utvalget

 Sterke sammenhenger mellom tidlig risiko og disse lite optimale
forholdene i voksen alder når man så på denne undergruppen

 Risikofaktorer i tidlig barnealder: lav IQ, lav selvkontroll, lav familie-
SØS, mishandling 

 NB! Å skåre lavt på 3-årsundersøkelsen (“brain-health”) var en god 
prediktor for å tilhøre denne “høy-kostnads gruppen” ved 38-årsalder

 Forskerne konkluderer med at det sannsynligvis kunne vært store 
samfunnsøkonomiske besparelser ved å sette inn tiltak overfor denne
gruppen og deres foreldre allerede i småbarnsalder (Caspi et al., 2016)
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En annen longitudinell studie som det er interessant å trekke inn er Dunedin-studien. (På Psykologisk institutt i Oslo har vi nettopp vært så heldige at vi har hatt besøk av to av forskerne bak denne berømte studien fra New Zealand, Terrie Moffit og Avshalom Caspi) I Dunedin studien har man fulgt et utvalg på ca 1000 individer fra helt tidlig i livet og langt opp i voksen alder og i forbindelse med oppfølgingsundersøkelsen ved 38-årsalder ble nasjonale registre koblet sammen med data fra studien. Da fant man at en undergruppe på 20% stod for ca 80% av de registrerte sosiale og helserelaterte problemene, samt forekomst av kriminalitet i utvalget(22% av kohorten stod for 36% av forsikringsskravene forbundet med skade; 40% av overvekten; 54% av sigarettforbruket; 57% av forbruket av sykehusdøgn; 66% av velferdsytelsene; 77% av de som oppdro barn uten tilstedeværende far; 78% av reseptforskrivningene; 81% av de som hadde kriminelle dommer)



Sammenheng mellom tidlig reguleringsevne 
- ”selvkontroll” og forhold i voksen alder

“The Dunedin Multidisciplinary Health & Development Study”

 Tidlig evne til selvkontroll (evnen til å kunne utsette
behovstilfredstillelse, kontrollere impulser og modulere emosjonelle
uttrykk) hang sammen med en rekke forhold i voksen alder: fysisk
helse, rusavhengighet, personlig økonomi og kriminalitet (32 år)

 Hvor tidlig kunne selvkontroll predikere dissse forholdene i voksen
alder? 

 Undersøkelsen ved 3-5 årsalder viste signifikant sammenheng med 
alle utfallene målt i voksen alder, etter kontroll av barnets IQ-skåre, 
familiens sosio-økonomiske tilhørighet, eller vansker i ungdomstiden

 Her peker forskerne på at tidlige intervensjoner – denne gang som
retter seg mot å hjelpe barn med å utvikle god selvkontroll tidlig
sannsynligvis vil være veldig lønnsomme (Moffitt et al., 2011)
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En av de tidlige prediktorene for senere utvikling som ble pekt på i den forrige studien var barnets evne til “selvkontroll”. Forskerne bak Dunedin-studien har også skrevet en egen artikkel om dette og viste der at tidlig evne til selvkontroll (evnen til å kunne utsette behovstilfredstillelse, kontrollere impulser og modulere emosjonelle uttrykk) hang sammen med en rekke forhold i voksen alder: fysisk helse, rusavhengighet, personlig økonomi og kriminalitet (32 år)
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Presentation Notes
selv om Dunedin studien er en fantastisk studie så er forskerne bak den enige om at den har en stor svakhet og det er at de ikke begynte å samle systematiske data før ved 3-årsalder (de har riktignok data fra føde og barseljournal, men ingen observasjoner eller andre undersøkelser de første leveårene).  Og vi vet jo nå at utviklingen av evnen til regulering av atferd og emosjoner starter allerede tidlig i spedbarnsalderen og at sensitiv hjelp til regulering er en av de viktigste oppgavene en omsorgsgiver har i denne tiden, som igjen har avgjørende betydning for barnets utvikling av egen evne til selv å regulere atferd og emosjoner.Skal vi sette inn tiltak for å hjelpe foreldre og barn med dette må vi altså helst starte langt tidligere enn i førskolealder – i mange tilfeller allerede før barnet er født eller i de første leveårene



Finnes det gode tiltak for sårbare sped- og
småbarnsfamilier?

 Nyere systematiske reviews og 
meta-analyser viser at det 
finnes flere programmer og 
behandlingsmetoder på ulike 
intervensjonsnivåer for de 
yngste barna og foreldrene 
deres som er lovende når det 
gjelder å styrke det tidlige 
samspillet og fremme en god 
tilknytning mellom barn og 
foreldre

 Fellesfaktorer: fokus på 
foreldre-barn relasjonen, ikke 
bare behandling av foreldrene 
eller bare barnet alene
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Og det fører meg over på tiltak: Nyere systematiske reviewer og meta-analyser viser at det finnes flere programmer og behandlingsmetoder på ulike intervensjonsnivåer for de yngste barna og foreldrene deres som er lovende når det gjelder å styrke det tidlige samspillet og fremme en god tilknytning mellom barn og foreldreFellesfaktoren: fokus på foreldre-barn relasjonen, ikke bare behandling av foreldrene eller bare barnet



Støttetiltak og terapeutisk arbeid med 
sped- og småbarn og deres familier: 
relasjonen i sentrum

 Stern skrev i sin bok ” The Motherhood Constellation” (1995) at 
pasienten en møter i arbeidet med sped- og småbarns psykiske helse 
ikke er et enkelt individ, men en relasjon mellom et lite barn og dets 
foreldre

 Noen av de vansker vi møter i vårt arbeid har sitt utspring i bekymring 
for utviklingsvansker hos barnet 

 Andre ganger er det foreldre som har egne vansker - og bærer med 
seg vanskelige relasjonelle erfaringer som forvansker eller stenger for 
en god relasjon til barnet - «Ghosts in the nursery»

 I mange tilfeller er både barn og foreldre sårbare

 Uansett hvordan problemene defineres, vil de ha en konsekvens for 
relasjonen mellom foreldre og barn og dette må avspeiles i tiltakene vi 
setter inn
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For som Stern skrev i sin bok ” The Motherhood Constellation” allerede i (1995) så er pasienten en møter i arbeidet med sped- og småbarns psykiske helse ikke er et enkelt individ, men en relasjon mellom et lite barn og dets foreldreSlik jeg har pekt på tidligere i dette foredraget så er noen av de vansker vi møter i vårt arbeid har sitt utspring i bekymring for utviklingsvansker hos barnet Stern var opptatt av at det kan være mange ulike innfallsporter eller veier inn til foreldre-barn systemet –enten du retter det terapeutiske tiltaket mot det observerte samspillet eller eller mer mot foreldrenes indre representasjoner og oppfatninger av barnet, så vil målsettingen være å påvirke relasjonen mellom dem på en positiv måte



Attachment and attachment-related
outcomes in preschool children –
a review of recent evidence (Barlow, et al.,  Child and Adolescent Mental 
Health 21, No. 1, 2016, pp. 11–20)

• “A number of methods of working show promise in terms of improving 
attachment security and reducing insecure and disorganised attachment in a 
range of high-risk parent–child dyads, including parent–infant psychotherapy, 
programmes involving the use of video feedback and mentalisation-based 
programmes. Methods that appear to be effective in improving attachment-
related outcomes include home visiting and parenting programmes. ”

Noen terapeutiske intervensjoner nevnt spesielt:
 Parent-Infant Psychotherapy og Child-Parent Psychotherapy

(CPP/PIP)
 Circle of security (COS)
 Video feedback (VIPP)
 Minding the Baby Therapy (MBT)  
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Det er ikke mulig for meg å gi dere en uttømmende liste over tiltak her, men jeg vil trekke fram en review av Barlow og medarbeidere, hvor de har sett på effekten av ulike intervensjonsmetoder hvor målsettingen var å bedre nettopp relasjonen mellom foreldre og barn og tilknytningstrygghet hos barn i alderen 0-5 år. Denne artikkelen tar for seg 6 systematiske reviews og 11 randomiserte kontrollerte studier både av universelle , selektive og indikerte intervensjonerHer var det ulike tiltak og behandlingsformer med noe ulikt teorigrunnlag, eller ulike innfallsporter, som ble vurdert, både utfra et psykodynamisk, et tilknytningsorientert og et mer kognitivt atferdsterapeutisk utgangspunkt. I mange av studiene var det brukt video som hjelpemiddel I behandlingen. (Her har en sett på studier fra og med 2008 -2014). Barlow konkluderer med at:



Video feedback compared to treatment as usual
in families with parent–child interactions
problems: a randomized controlled trial.(Høivik et al. Child and 
Adolescent Psychiatry and Mental Health (2015) 9:3)

 75 familier VIPI, 57 familier “treatment as usual”  (TAU = helsestasjon)
 Video-opptak av foreldre-barn samspill før behandling, rett etter og 6 mnd etter

behandling (Biringen’s Emotional Availability Scales)
 Symptomer på depresjon og personalighetsforstyrrelser ble inkludert som

mulige moderatorer

Resultater: 
 Positiv korttids-effekt på foreldre-barn samspillet, særlig blant deprimerte foreldre

og til en viss grad foreldre med personlighetsforstyrrelser
 Positiv effekt 6 mnd etter behandling sammenlignet med TAU mht. barnets

sosioemosjonelle utvikling (ASQ-SE) og foreldres depresjonssymptomer (BDI)

26

Presenter
Presentation Notes
Her er det også interessant å nevne en relativt ny norsk studie som ikke var med i reviewen til Barlow. Da den kom i 2015. Studien har  tittelen Video feedback compared to treatment as usual in families with parent–child interactions problems: a randomized controlled trial. Her er det den manualiserte formen av den video- baserte metoden Marte Meo, som er undersøkt Dette er bare en studie og vi trenger selvfølgelig flere slike studier slik at vi kan gjøre meta-analyser og på den måten være enda sikrere på at metoder er effektive og ikke minst for hvem de er virksomme 



Hva virker for hvem? 

 Men: generelt små effektstørrelser når det gjelder
intervensjonsprogrammer for sped- og småbarn

 Flere effekstudier av den videobaserte metoden VIPP-SD 
(Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and 
Sensitive Discipline) peker i retning av at behandlingstiltak kan
virke godt for noen men ikke for andre :

 Sterkere intervensjonseffekter for irritable barn enn dem som
ikke har et irritabelt temperament

 Mer sårbare barn med mødre som selv har en utrygg
tilknytningsstil (AAI) viser større effekt av videobasert
intervensjon enn barn av mødre som er i mindre risiko (eks. 
Bakermans-Kranenburg et al., 2008, Klein et al., 2006) 27
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Dette fører meg over til spørsmålet: Hva virker for hvem?Det er nemlig et generelt funn at når man har undersøkt intervensjonsprogrammer for sped- og småbarn at det ofte er små effekter. Men når man har reanalysert materialet og sett på undergrupper trer det fram et litt annet bilde: 



Differensiell plastisitet/
mottagelighet

• Barn er mer eller mindre mottakelige for miljøpåvirkninger
• De mest sensitive eller ”sårbare” barna (eks. barn med et 

vanskelig temperament, mer irritable barn) kan være spesielt 
utsatte når miljøforholdene er vanskelige

• Samtidig som de vil ha større utviklingsmuligheter hvis 
miljøbetingelsene er gode (eks)

• Det vil si at bestemte genotyper eller arveanlegg kan gjøre at 
noen barn er mer påvirkbare av miljøforholdene både i en 
positiv og i en negativ retning (se for eksempel. Pluess, Stevens & Belsky, 
2013) 

• Og at tidlig innsats vil kunne ha ekstra stor virkning for disse 
barna og familiene deres
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og her er det interessant å trekke inn hypotesen om differensiell plastisitet eller mottagelighet. Dette dreier seg nettopp om at barn er ulike og mer eller mindre mottakelige for miljøpåvirkningerEksempler:  I en studie fant man at en genetisk markør (DRD4 7-repeat polymorphisme) økte risikoen for å utvikle desorganisert tilknytning, men bare kombinert med miljømessig risiko.  I en annen studie fant man en sammenheng mellom et serotonin transporter gen (den korte allele varianten av 5-HTTLPR) og desorganisert tilknytning når mødresensitiviteten var lav, men ikke når denne var høyDette betyr at bestemte genotyper eller arveanlegg kan gjøre at noen barn vil vise økte negative effekter når de er eksponert for uheldige omsorgsbetingelser, og at de samme barna vil vise økte positive effekter når de vokser opp i omsorgsmiljøer som er gode nok (Belsky & Pluess, 2009). Og at at tidlig intervensjon og hjelp til vil være ekstra viktig for disse barna oog foreldrene deres
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Vel, Det er lett å forstå at det lønner seg menneskelig sett å legge til rette for en god sped- og småbarnstid for å sikre gode utviklingsforløp for det enkelte barnet og for den enkelte familie – men lønner det seg også samfunnsøkonomisk? Ja, svarer nobelprisvinner i økonomi James Heckman. her er han helt enig med forskerne bak Dunedin-studien. Det å legge til rette for en god og trygg tidlig barndom er blant de viktigste investeringene et samfunn kan gjøre – og denne kurven viser at aller størst økonomisk avkastning har det å investere i tiden fra svangerskapet (før barnet blir født) og i de første leveårene (opp til 5 år).Heckman og hans gruppe har studert andre typer programmer og intervensjoner enn de som jeg har nevnt ovenfor og deres aller siste analyse er gjort av programmet Nurse Family Partnership som er et hjemmebesøksprogram som retter seg mot unge førstegangsmødre. De viser til gode resultater på flere områder, særlig ser det ut til å ha gode effekter for guttene, bla i form av skoleresultater opp til 12 års alder som var det siste oppfølgingstidspunktet. I Norge kjøres det nå en pilot på dette programmet under navnet ”Familie for første gang” – dette blir spennende å følge



Sårbarhet og muligheter

 Tiden fra svangerskapet og 
gjennom de første leveårene 
kan være en særlig sårbar 
periode der utviklingen raskt 
kan ta en uheldig retning 

 Samtidig representerer 
denne perioden i livet også 
et «mulighetenes vindu», 
hvor det kan ligge store 
muligheter for å rette opp en 
begynnende skjevutvikling 
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Jeg har I dette foredraget forsøkt å peke på at tiden fra svangerskapet og gjennom de første leveårene kan være en særlig sårbar periode der utviklingen raskt kan ta en uheldig retning – og at dette kan utgjøre en risiko for negative utviklingsforløp også videre i livetSamtidig, og kanskje er dette det aller viktigste budskapet; så representerer denne perioden i livet også et «mulighetenes vindu», hvor det kan ligge store muligheter for å rette opp en begynnende skjevutvikling hvis vi bare setter inn de rette tiltakene tidlig nok for de som trenger det
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Presentation Notes
I disse valgtider her i Norge har mange politikere nevnt betydningen av tidlig innsats i forskjellige sammenhenger og jeg vil avslutte dette foredraget med å vise til en fantastisk pågående kampanje som ble startet allerede i 2013 i England. Her har en tatt konsekvensene av all denne kunnskapen vi har om betydningen av de første leveårene gjennom at alle de politiske partierne har gått sammen om et manifest som heter nettopp “The 1001 critical days og målet er å gi hvert eneste spedbarn en best mulig start I livet. i denne kampanjen pekes det på at for å oppnå dette målet må det finnes tilbud til sped- og småbarn og deres familier på ulike forebyggings- og behandlingsnivåer -  fra det mer universelle nivået som skal gjelde for alle spedbarn og foreldre, til de som trenger noe mer oppfølging og støtte, over til de sped- og småbarnsfamiliene som har behov for et mer intensivt og spesialisert tilbud i spesialisthelsetjenesten. Her i Norge skjer det jo nå en fantastisk oppbygging i kommunehelsetjenesten hvor vi psykologer i samarbeid med de sentrale aktørene der, slik som jordmødre og helsesøstre, har en veldig viktig oppgave. Samtidig er det også viktig at vi også hos oss har en tiltakskjede som fungerer - og at det i tillegg til en god kommunehelsetjeneste finnes spesialiserte sped- og småbarnsteam i BUP som kan ta imot de familiene som trenger mer enn det man kan tilby i kommunen – og som kan gi konsultasjon og være gode samarbeidspartnere for de som jobber ute i kommunene.



1001 kritiske dager

 I Norge har vi de aller beste
forutsetningene for å gi alle
barn en best mulig start

 La oss gå sammen og 
starte en slik bevegelse i 
Norge også - på tvers av 
fagdisipliner, direktorater og 
departementer og politiske 
partier 

 Det gir håp for framtiden!
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I Norge har vi de aller beste forutsetningene for å gi alle barn en best mulig start – så la oss gå sammen og starte en 1001 kritiske dager-bevegelse i Norge også, på tvers av fagdisipliner, direktorater og departementer og politiske partier – og vi psykologer kan gjerne gå i bresjen med all vår kunnskap om utvikling og psykisk helseFår vi til dette er det virkelig håp for framtiden!



Tusen takk for oppmerksomheten!
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