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TRONDHEIM (TV2.no): Psykiske lidelser blant
førskolebarn som lever sammen med bare mamma
eller pappa er mye høyere enn hos andre barn.
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Førskolebarn ned i
fireårsalder kan ha angst,
depresjoner og ADHD.
Forekomsten er betydelig
høyere blant førskolebarn
som kun bor med én
biologisk foreldre. Noen
av barna har samvær
med den andre av
foreldrene, mens andre
har det ikke.
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Jeg var i Saddams dødscelle
Kåre Breivik
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Les også:

Marius brukte
oppveksten til å ta seg
av ruset mamma

Førsteamanuensis Turid
Suzanne Berg-Nielsen
ved NTNU forteller til TV2.no at utgangspunktet for studiene var å finne ut
hvorfor det går bra med noen barn og ikke med andre. Berg-Nielsen.
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Hva tror du er viktig for barnas oppvekst? Si din mening i
kommentarfeltet nederst i saken!
Sammen med kolleger ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge på
NTNU fulgt to fødselskull og deres foreldre i Trondheim. De plukket ut et
representativt utvalg på 1000 barn, og det gjør studien «Tidlig trygg i
Trondheim» til verdens største undersøkelse av sitt slag. Forskerne mener
utvalget gjør funnene relevante for hele landet.
Les mer om undersøkelsen her!

Hvordan nygifte
krangler avslører om
de blir skilt

De fant ut at det var dobbelt så høy risiko for at barn som lever sammen
med bare mor eller far har en psykisk sykdom. I noen tilfeller var risikoen tre
og fire ganger høyere.
Anbefal

Du og 449 andre anbefaler dette.

Forskning på førskolebarn

SV vil fjerne barn fra
skadelige foreldre

– Det som gjør dette
oppsiktsvekkende er at barna var så
små da vi startet vår forskning. Vi har
fulgt dem fra de var bare fire år. Nå er
de blitt ti år og vi ønsker å følge dem
til de blir voksne, sier Berg-Nielsen.
– Hvordan forklarer dere de betydelige
forskjellene mellom barn som bor
sammen med én og de som bor med
begge foreldre?
– Tallene er ikke lette å forklare, og vi
ble selv overrasket over funnene. Det
er i alle fall ikke så enkelt som at det
er lavere inntekt og utdanning som gir
den økte risikoen. I en del av familiene
finnes det steforeldre – men likevel er
forekomsten av psykiske lidelser
større blant denne gruppen.

– Bare én forelder øker
selvmordsrisikoen

SISTE FRA POLITISK.NO

Turid Suzanne Berg-Nielsen, NTNU. Foto:
Heidi Venæs/TV 2

Færrest vil ha Giske som
Stoltenbergs arvtaker

Foreldre gir barna
antibiotika for å slippe
sykedager

Barn uten språk får SVKristin i tale

LES OGSÅ: – Bare én forelder øker selvmordsrisikoen
Anbefal

Du og 449 andre anbefaler dette.

Venstre vil ha vin og
sterkøl i butikk

X-faktor
Forskerteamet ville se nærmere på oppvekstkår, miljø og genetikk. Det
siste skulle vise seg å bli utfordrende.

Mari (14) har flyttet
hver uke i seks år

Venstre sier nei til
surrogati

De har fått lov å ta gentester, men disse kan ikke brukes til å granske om
familiemedlemmene bærer på «sårbarhetsgener».
– Medfødte gener kan ligge uvirksomme gjennom et liv. Ofte må det
uheldige omstendigheter i tidlig oppvekst til for at de skal slå ut, sier BergNielsen.
Bioteknologinemnda har gitt strenge føringer for hvordan en forsker skal
kunne bruke kunnskap om genetikk. Forskerne skulle gjerne ha fått
gransket det genetiske bildet, men får foreløpig ikke lov til å utforske denne
muligheten.

Firebarnsmoren Hulda
vurderer å låne bort
livmoren

Overlege mener
kvinnene bør ha mer
permisjon

Venstre vil ha ny
jernbanetunnel under
Oslo nå
Venstre går inn for
kjønnsnøytral verneplikt

LES OGSÅ: Mener kveldsåpne barnehager vil hjelpe aleneforeldre

Sårbar diskusjon
Venstre-velgere sier nei til Frp

Forskerne stiller seg flere spørsmål:
– Kan årsaken være at en vanskelig personlighet har trøbbel med å bli
boende med en partner over tid? Kan en forelder med psykiske problemer
eller personlighetsavvik lettere overføre sin problemer til egne barn når en
annen forelder ikke er til stede? Berg-Nielsen og kollegaene har ikke funnet

Vil stoppe barnebidrag
til foreldre som
bortfører barna til
utlandet

– Fuck Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,
Lillehammer, Halden og Tromsø
Skei Grande vil bli undervisningsminister

Flere saker
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svaret – ennå. De er selvsagt fullt ut innforstått med dilemmaet forskningen
reiser.

MEST LEST SISTE UKE

Studiens leder, professor Lars Wichstrøm, sier at de viktigste grunnene til at
folk skiller seg er konflikter foreldrene imellom og mangel på intimitet.
– Det er ikke bruddet i seg selv som skaper psykiske problemer, men
grunnene til bruddet, sier professoren. Han understreker at vi aldri får vite
hvordan barnas psykiske helse ville vært om foreldrene forble samboende.

Mener kveldsåpne
barnehager vil hjelpe
aleneforeldre

Christopher (21) kom ut fra
tannlegen uten tenner
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Dette politibildet har gjort
Meagan (27) verdensberømt

Man kan ikke hindre at en forelder dør.
2 dager ago

13 Liker
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Liker

Svar

Rune5
Vi har lenge hatt et samfunn hvor kjernefamilien og familietilknytningen er undervurdert på bekostning av andre
målsetninger, da gjerne knytta opp mot enkeltindividets behov for realisering.
At dette skaper en økende andel forvirrede barn, er vel ikke så mye å undre seg over egentlig. Det er ikke sånn at
barn kan programmeres utfra de voksne sine behov, og at det er blitt mange småtasser som ikke har det trygge og
rolige hjemmet som de burde ha, er vel ikke så mye å lure på. Videre er det mange som får altfor mange
voksenpersoner å forholde seg til, dette oppleves heller ikke trygt for alle.
(Redigert av forfatter 2 dager ago)
2 dager ago
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En død og flere skadet etter
massekollisjon på E18

Svar

mille43
Eller barn som får altfor få oppdragere å forholde seg til og blir mor sin bestevenn og far sin lekekompis i
stedet for sønn/datter...
Synes det er mange utfordringer med at voksne ikke greier å være voksne slik som de i mye større grad
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