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Morens depresioner
kan "smitten barnet

19. 03. 2003: At mor har Va!rt deprimert,
dobler sjansen for at barnet senere utvikler
depresjon.
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Det kommer fram i en stor amerikansk unders~kelse utf~rt voo
University of California at Los Angeles. Mer enn 800 ~.. inner og deres
barn ble fulgl over en lengre periode. Del visle seg at der moren ble
deprimert f~r barnet fylte ti ar, ble tjue prosenl av barna selv deprimerte
voo 15 ru-s alderen. Til sammenligning gjaldl dene bare ti prosent av dem
som hadde m~re som aldri hadde va:rt deprimert

S.k
Unders~kel sen

viste at risikoen for at barnet utviklet depresjon ~ker
hvis moreo enten fAr en alvortig depresjon eUer en moderat depresjon
som vedvarer over tid.
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SIIlK HJELP

.. Norman sikker pA seier

- Kvinner som bare bar hatt noen kortvarige milde depresjoner
beh0ver ikke bekymre seg, sier dok.1:or Constance Hammen som er en av

forskeme bak

Andre saker i
Innenriks-seksjonen den

unders~kel sen

.. Stjeler biler under travlep
.. • Nytter med alkokampanjer

til Reuters Health.

- Men hvis kvinnen har hatt Oere episoder av alvorlig depresjon eller langvarig mild depresjon, ~r hun
s\!ke hjelp. lkke bare for sin egen skyld. men ogsa av hensyn til barnet. sier Hammen.
- En depresjon kan dempe det naturlige aktive samspillet mellom mor og barn. Hvis moren er veldig
deprimert ~r man legge til rette for at faren eller en annen omsorgsperson kan komme mer pA banen, sier
Berit Gr~holt voo Sogo senter for barne· og ungdomspsykiatri.
Hun sier at del er viktig a behandle m~re moo depresjon sa aktivt som mulig. Enten vOO hjelp av
mOOisiner. samtaleterapi eUer en kombinasjon av begge deler SAkalt kogoitiv terapi bar vist seg a vrere en like
bra behandling som medisiner. Her herer man a tenke mer kons~-tivt og stoppe selvdestruktive og
nedgravende tanker. Da kan man komme inn i andre tankem0nstre.

HUDLl/JS
Gl11lholt sier at man blir ekstra f~lsom og hudl~s nar man er nybakt mor. Dene er viktig for kontakten
mellom mor 08 barn. Men noen ganger kan denne f~lsomhelen tippe over i en depresjon. Da er det viktig a fa
hjelp.
- De med manglende nettverk er mer utsatt for a fa depresjon, sier Berit Gr~ holt. Hun understreker at mors
depresjon ikke alene har s~)'lden for at barn blir deprimerte. Ofte er bama genetisk disponert gjennom slekten.
El stressende livelier darlige familieforhold kan ogsa f~re til depresjon hos barn og uuge.
Lars Hammer ved Senter for'barne- og ungdomspsykiatri i Drammen har vrert moo pA en stor intemasjonal
unders\!kelse om depresjon hos unge. Han sier at det stemmer moo den k1iniske erfaringen at mors depresjon
pAvirker barnet.
- De l'lldene som gis i kurssammenbeng er at man rna se n~ye pA mors sykdomshistorie og pA
slektshistorien.
Hammer sier det ofte er vanskelig for den deprimerte selva erkjenne at hun er deprimert. Ofte vii man
heller tenke pa seg selv som nOOstemt, oppgiu eller sliten. FA kommer ti llegen og sier de er deprimerte. Derfor
er det viktig at aIlmenn\egene er opprnerksomme pA deue.
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DEPRIMERlE FEDRE
Constance Hammen mener at redres depresjon og dens p:\virkning p:\ barn har ran liten oppmerksomhet.
Hun p:\peker at redres depresjon p:\virker barnet pa en lignende
80m m0<lres. Det er verst ror barnet om
den som er mest sammen med barna er deprimett. Men s.,rlig skadetig er del ror barn hvis raren er voldelig

mate

el1er p! annen m!te mishandler og moren samlidig er deprimert.
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