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 Metode - instrumenter

 Kontrollvariabler
 Sosiodemografhisk bakgrunn, alder, utdannelse, sivilstatus, sosioøkonomisk status

 Nyfødtmål: Vekt, hodeomkrets, APGAR skåre, Neonatalt abstinenssyndrom (NAS)

 Test batteri 

 Mental Health: Diagnostic Interview MINI plus version 5.0.0, Symptom checklist – SCL-10-R 
(Strand et.al 2003), NEO-Personality Inventory-R (NEO-PI-R, Costa & McCrae, 1992)

 Rusproblematikk; European Addiction Severity Index (EUROP ASI, McLellan, 1992)

 Maternal Stress: Parenting Stress Index (PSI) full version (Abidin, 1990)

 Relationserfaringer: Traumatic Antecedent Questionnaire (TAQ) (van der Kolk, 1994)

 Mentalisering:

 Parent Development Interview - Reflective Functioning (PDI-RF) (Slade, Aber, Berger, Bresgi & 
Kaplan, 2003) 

 Parent Embodied Mentalizing - PEM (Shai, 2011)

 RFQ-54 (Fonagy, 2013)

 Maternal intellectual functioning (IQ): Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (Weschler, 
2007)

 Maternal Executive Functioning: Behaviour Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) 
(Gioia et al., 2000), Working Memory: Letter-Number Sequencing from WAIS-III (Wechsler, 1997) 
and tests from Delis Kaplan Executive Function System: Verbal Fluency, Color-Word Interference 
test and Tower (Delis et al., 2001)

 Funksjon hos barnet: Ages and Stages Questionnaire (ASQ) and Ages and Stages 
Questionnaire Social and Emotional Development (ASQ-SE)

 Interaksjon mellom mor og barn: Parent Child Early Relational Assessment PC-ERA (Clark, 
1985) og PEM (Shai, 2011)



Hvem er mammaen med rusmiddelproblematikk?
Hva når rusen er borte? 
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Rus og foreldreskap
 Mange ulike faktorer påvirker foreldrefunksjoner hos foreldre med rusproblematikk

 PRF (Suchman, 2010, Pajulo, 2012, Siqveland, 2014)

 EF (Gonzalez, 2015)

 Sosio-demografisk risiko (Kaltenbach 2013, Suchman 2000, 2006)

 Utviklingstrauma (De Bellis, 2002, Ford, 2008)

 Resiliens (Holmes, 2017)

 Psykisk helse (Espinosa 2001, Paris 2015)

 Stress (Nair 2003)

 Rus er foreslått å endre hjernefunksjon relatert til foreldreatferd

 Foreldreskap og avhengighet deler neurobiologiske baner (Rutherford, 2017, Strathearn, 2011)

 Reaksjon på barns signaler (Rutherford, 2013)

 Å observere sitt barn oppleves som mer stressende enn belønnende.

 Relatert til redusert aktivering i belønningssenter (Kim, 2017, Landi, 2011)

 Rusen ‘kaprer’ foreldreskapet

 Mødre med rus har mer forstyrrede mentale representasjoner av pågående omsorgsatferd (Suchman 2006, 
Torrado, 2013)

 Forhøyet risiko for lite sensitivitet i omsorg 

 Mindre sensitivitet, lite emosjonell interaksjon, lite oppmerksomhet, dårligere inntoning – også ved abstinens

 Som i tur påvirker barnets fysiske, emosjonelle og kognitive kapasiteteter (Salo, 2013, Shonkoff, 2012, Strathearn
2010)



Lilla Sofia og Anna

 Å forstå, men ikke gjøre
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Hva er et barn?



Hva kan en nyfødt gjøre?

 http://www.youtube.com

/watch?v=k2YdkQ1G5

QI

 Hermer KUN 

intensjonelle signaler 

 Har betydning for sosial 

kontakt

 Ved lav stressnivå
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Hva er et barn?



Co-regulation of neurobiology 
(Schore, 2015)

 Orbitofrontal cortex som signaliserer til en 
annen orbitofrontal cortex

 fMRI – samme systemer fyrer (Kim, 2016)

 Koblet til kortikale og sub-kortikale områder i 
hjernen

 Starter utvikling av TK og IWM

 Den dyadiske reguleringen er en implisitt 
prototype for senere nære relasjoner

 Til slutt med egne barn

 Forståelse av seg selv i relasjon til andre

 Regulering av sterke følelser i 
relasjonelle settinger

 Forstyrrelse i nevro-biologi kan ha et klart 
relasjonelt utgangspunkt: 

 Shore (2016): 

 utviklingsmessige opplevelser påvirker 
genetisk utgangpunkt

 Ved tidlig utilstrekkelig regulering 

 risiko for stress-dysregulering i barndom OG 
voksenliv 
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Eksekutive funksjoner  utvikles fra og påvirkes av erfaring med regulering

 Paraplybetegnelse på flere deler av komplekse hjernefunksjoner 
som regulerer oppmerksomhet og emosjoner

 Arbeidshukommelse
 Å klare å holde og bearbeide informasjon kortvarig

 Å ta valg vs mulige vansker med å ta valg  

 Hemming av impuls
 kognitiv kontroll

 lav frustrasjon

 Kognitiv fleksibilitet
 Prøver / prøver ikke alternative løsninger

 nedsatt initiativ  

 Klarer / klarer ikke koble ut egne tanker

 ”hører ikke”

 Kompetanse/Vansker med å gjøre flere ting samtidig

 Planlegging
 Om oversikt er tilgjengelig/utilgjengelig

 Kognitiv flyt

 Produksjon av kjente og ukjente fenomen

 IQ



Eksekutive funksjonsvansker
Konsekvenser av kognitiv svikt

 Eksekutive funksjoner kan være forstått som en sorts 
flytende intelligens, heller enn IQ pr. se. 

 Det betyr hvordan de kognitive kapasitetene brukes i 
hverdagslivet
 Mennesker med høy eller lav IQ kan ha store problemer med 

EF

 1. Kognitiv svikt fører til en konkret opplevelse

 Gjør at det blir vanskelig å generalisere fra konkret til 
abstrakt

 De fleste intervensjoner vi har er abstrakte

 COS-P krever et minimum av abstraksjon

 2. Kognitiv svikt gjør at det er vanskelig å omsette      
refleksjoner til handling

 De fleste intervensjoner vi har forutsetter at forelderen 
klarer å omsette refleksjoner til handling

 COS-P krever at foreldre mestrer dette

 ALTSÅ: Viktig å avgjøre om personen er tilgjengelig for 
intervensjon før man går i gang

 For å kunne resonere må man kunne skape indre forestillinger av 
en ytre verden OG en kapasitet å omsette refleksjon til handling



”A fundamental need of 

every infant is to find his/her 

own mind, or intentional state, 

in the mind of the caregiver”

(Fonagy, 2002)
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Hva er skadelig?
Å ikke vaske yndlingsbuksene… 

http://jscafenette.com/wp-content/uploads/2009/04/clip_image001.jpg


Hva er mentalisering og hvorfor er det viktig?

 Parental reflective functioning (PRF) refers to a mentalizing capacity in relation to one’s 
child, including the caregiver’s capacity to recognize the child’s expression and behaviour as 
being linked to the inner world of mental states, and as being influenced by the parents’ own 
mental state (Slade, 2005).

 ToM vs RF
 Kognitve og emosjonelle komponenter

 Se seg selv innenfra - mindfulness

 Se den andre innenfra - empati

 Se seg selv utenfra med den andres blikk (oppfatning hvordan du påvirker ”den 
andre”) – relasjonell faktor

 Utgangspunkt i tilknytningspsykologi, objekt-relasjonspsykologi, nevropsykologi og 
nevrologi
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Utvikling og svikt i mentalisering 

 Mentalisering er en dynamisk kapasitet – vi 

veksler

 Påvirkes av stress og sterke følelser

 Påvirkes særlig av å være i nære relasjoner

 Når vi er presset bryter kapasiteten å være 

sammen 

 kontakt med seg selv og andre

 Mentaliserings-svikt

 Alle er her – av og til

 Stress, Traumer og omsorgssvikt fører til økt 

sårbar og/eller mindre utviklet mentaliserings-evne
 Grunnlaget for sensitiv omsorgsatferd

 Sårbarhet ved stress, emosjonell dysregulering, psykiske 
problemer og rusproblematikk



Mentaliserings-dimensjoner
BALANSE mellom de fire dimensjonene 

 Kapasitet til å fleksibelt bevege seg mellom dimensjonene 

 elastisitet

 Svikt 
 Ubalanse

 Rigiditet

 Automatisk/implisitt/non-verbalt og kontrollert/eksplisitt/verbalt

 Skifte ved behov

 Ensidig lene seg mot det implisitte eller det eksplisitte

 Gå på «automatikk» (impulsiv) vs Alltid tenke seg nøye om (ineffektiv)

 Selv og andre

 Egne og barnets mentale tilstand

 Overfokusert på andre/kun oppmerksom på seg selv

 Mer krevende å ha fokus på andre enn seg selv

 Følelse og tanke

 Interaksjon mellom kognisjon og emosjon

 Tenke om følelser og føle om tanker

 Overveldet av emosjonelle cues/emosjonelt avflatet

 Indre-fokusert og ytre-fokusert

 Indre mentale tilstand og ytre atferd

 At atferd beror på indre tilstander

 hvordan indre tilstand spiller seg ut atferdsmessig
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Hva fant vi?
Hvordan henger eksekutive funksjoner sammen med mentalisering?

 EF er en forutsetning/forløper til PRF = du må ha 
grunnleggende nivå av EF for å kunne mentalisere godt

 Særlig kognitiv fleksibilitet

 Men også arbeidshukommelse og planlegging

 Relasjonen påvirkes av psykisk helse – om du har bedre psykisk helse er EF og 
PRF bedre

 Relasjonen påvirkes IKKE av IQ – hvis du er innenfor 1 SD – (jmf.skole-erfaring)

 1. Du må kunne regulere deg/adekvat EF for å mentalisere

 2. Når du mentaliserer trekker du mening ut av det du  
ser og opplever 

 3. Du må bruke EF for å omsette forståelsen i handling

Relasjonen mellom de to - utgangspunkt for; 

 Inntoning, Speiling, Scaffolding og støtte, Sensitiv omsorgsatferd

 Som vi vet styrker potensial for god utvikling hos barn

 Dysregulering, sårbar inntoning, inkonsekvent omsorg, overgrep

 Som vi vet fører til en sårbarhet i adekvat utvikling hos barn



Affekter og stress 
Hvilken rolle spiller stress (generell livs-stress, foreldrestress, psykologisk stress) 

Fordi psykisk helse og emosjonsregulering syntes å være viktige ønsket vi å 

utforske hvilken rolle stress hadde i relasjon mellom PRF og EF

Side  
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Artikkel 2
 Korrelasjon mellom ulike type stress 

 stress på et område i livet 

 økt sannsynlighet for at du opplever stress på andre 
områder

 PRF medierer fullt ut relasjonen mellom EF og 
foreldrestress = måten du mentaliserer påvirker hvordan du 
får TILGANG TIL EF slik at du kan regulere stress

 ALTSÅ: Måten man mentaliserer rundt den stressende 
situasjonen påvirker tilgang til EF for å regulere stress-nivået

 Om du er sårbar i mentalisering – får ikke tilgang til EF = 
stress-dysregulering

 Om du har adekvat mentalisering – bedre tilgang til EF = 
stress-regulering

 PRF medierer DELVIS relasjonen mellom EF og 
psykologisk stress 

 Andre faktorer påvirker også

 Generell livs-stress synes ikke like relevant for PRF og EF

 Det RELASJONELLE (inter- og intra-relasjonelle stress-
former)



 ACE-studien (the Adverse Childhood Experiences study) har undersøkt 17.500 

mennesker for negative barndomserfaringer

 Skilsmisse, EE, neglekt, fysisk/emosjonell/seksuell vold, høykonflikt, rus hos foreldre, forelder i 

fengsel, forelder med psykisk lidelse

 (Anda, Felitti et al. 2014)

 De fleste har 1 eller flere (64 %)

 2 eller flere - opp til 4 ganger mer sannsynlig å bruke illegale stoffer

 X: min studie – mengde

 13 % har 4 eller mer

 Dobler risiko for hjertelidelse og kreft

 Øker risiko med alkoholproblemer med 700 %

 Øker risiko for sucidalitet med 1200 %

 Opp til 20 års mindre forventet levetid

 Det spiller ingen rolle HVILKE ACE’s

 Jo flere ACE (negative erfaringer), jo større er sjansen for fysisk og psykisk sykelighet. Dose-

respons!

 Sjansene øker for at man bruker mestringsstrategier som gir risikoatferd.

 Dette kan være i form av rusmisbruk, prostitusjon, selvskading, generelt dårlig ivaretakelse av seg 

selv. 

 Dette kan igjen føre til en ond sirkel der de ulike faktorene forsterker hverandre.

 MEN – også når man ikke har risiko-atferd – hvorfor?

 Vedvarende stress

 Rask dysregulering

http://www.acestudy.org

http://www.acestudy.org/


Hvorfor ser det ulikt ut????

Stress, adaptive og aversive opplevelser 
hvordan ser det ut når man deler opp ulik type stress?

 Relasjonell stress (parental stress)

 Stress knyttet til barnet

 Trauma i sped og småbarns-årene

 Ordløst, 

 Rask dys-regulering

 Påvirker EF og RF ved «små» påkjenninger

 Det implisitte – ordløse blir lettere påvirket av 
ubevisste «emosjonelle krav» hos barnet

 Stress knyttet til foreldre-rollen

 Trauma i ungdomstiden

 Ord-basert

 Større spenn i påvirkning av EF og RF

 Generell livs-stress

 Assosiert med trauma i voksen alder

 PRF påvirker effekten av TYPE relasjonell 
stress



Artikkel 4
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Aversive og adaptive opplevelser

 Hva skiller mødre med adekvat og sårbar 

PRF 

 Tilstedeværelse/fravær av adaptive opplevelser

 Tilstedeværelse/fravær av aversive opplevelser

 Lav PRF betydelig mer aversive og færre adaptive opplevelser

 Hva er viktigst for foreldre-mentalisering

 Tilstedeværelse eller fravær av Adaptive 

opplevelser i tidlig barndom 

 VIKTIGERE enn aversive opplevelser

 VIKTIGERE enn opplevelser senere i livet

 Hvilken type svikt er mest relevant for PRF

 Emosjonell svikt betydelig mer relevant for sårbar 

foreldre-mentalisering enn annen type svikt

 Utviklingstrauma, resiliens, epistemisk tillit



Epistemisk tillit

 Hvordan skal man forstå koblingen mellom tidlige adaptive opplevelser 
(tilstedeværelse eller fravær) og foreldre-mentalisering som voksen?

 Hva skal til for at en voksen skal være i stand å «lære»?
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Epistemisk tillit og mistillit

Hard to reach – hard to teach

 En evolusjonær kapasitet for sosial læring og kapasitet 

å profitere på positiv påvirkning fra andre 

(salutogenese)

 (Fonagy, 2014, 2017, Knox 2016, Sperber, 2010, Antonovsky, 

1996)

 Autensitet i interpersonlig overført kunnskap

 Altså; kan man stole på det man lærer i relasjonen eller 

ikke

 Starter i nære foreldre/barn-relasjonen

 Gir barnet en mulighet for sosial læring og profitere 

på å være i relasjon med andre

 Relatert til resiliens

 Søke støtte

 Fortsette å lære fra relasjonelle erfaringer
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Epistemisk tillit
 «Communicating shared knowledge in infancy» (Egyed, Kiraly, Gergely 

(2013)



 Påvirkning på foreldre/barn-

relasjonen?

 Påvirkning på terapeutisk 

relasjon

 Muligheten å ta imot 

intervensjon kan være mer 

sårbar

 Hvordan er det for COS-P???
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 I´m here and you´re worth it

 You´re here, and therefore I must be worth it

 Jude Cassidy
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Kliniske implikasjoner Å følge opp!

Når du er skadet i relasjon, må du heles i relasjon!
-De vansker som er skapt i relasjoner, heles ofte best i relasjoner 

Det er sjelden enkeltepisoder som former mennesker, men mønster av samspill 

Hjernen er erfaringsavhengig – forklarer hvordan den er formet og hvordan den endres 
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Mulige kliniske implikasjoner
 Intervensjoner trenger å være spesifikke og individuelt tilpasset for å 

være hjelpsomme

 Utfordringer i dagens behandlingssystem

 Travelhet i tid når det gjelder gravide og spedbarns

 Økt forståelse for dynamikken mellom mentalisering og eksekutive
funksjoner kan resultere i 

 bedre og mer målrettede kliniske intervensjoner rettet mot foreldre
og barn, 

 hvilket i sin tur kan ha en positiv effekt på barnets utvikling og 
funksjon

 At EF må ligge til grunn for utvikling av PRF 

 At PRF må forstås som et middel for å kunne hente frem EF

 At psykologisk stress og foreldrestress er assosiert med dårligere EF

 Regulering

 Bygging av kapasiteter

 At trauma og adaptive opplevelser, særlig tidlig er assosiert med PRF

 Trauma-behandling vs veiledning

 Eller begge?

 EPISTEMISK TILLIT og EPISTEMISK MISTILLIT vs mangel på 
motivasjon/behandlings-resistens



Slutt for i dag!


