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Perinatal Mental helse (PMH)

?

Ufrivillig / Frivillig abort

Uventet barnedød 

Belastende livshendelser

Sykdom hos foster / baby

Prematur fødsel 

Angst

Depresjon

Fødselsangst

Svangerskapskvalme

Fødselstraume / traumer

Fødselsskader

Psykose

Bi-polaritet

Spiseforstyrrelser

PTSD

Ammeutfordringer / 
Søvnutfordringer

Adopsjonsutfordringer

Reproduktive 
utfordringer

Barseltårer

Sorg

Somatisk sykdom

Personlighetsforstyrrelser

Tvangstanker

Fødselsreaksjon

Flerlinger

PMH 
SPEKTER

Utfordringer relasjon 
/ partner

ADHD 

OPPVEKST 

Matrescence

Barseltårer

Lett psykisk strev

Moderat strev

Alvorlig strev

Psykose

Alle mødre

Nesten alle mødre

Mange ( 1 av 6)

6 – 12 000 

Risiko for innleggelse grunnet psykiatrisk sykdom
(Munk-Olsen et al., JAMA 2006)

Adjusted for age and calendar time. Psychiatric disorders: all diagnosis. 
Reference group: mothers who gave birth 11 months prior.

% Norway 
(number/year)

Depression ~5 3.000

Anxiety disorders ~10 6.000

Bipolar disorders 1 600

Chronic psychotic disorders 0.5-1 300-600

Eating disorders 3-10 1.800-6.000

Kilde: Fødselsveilederen 2020, Den Norske Legeforening

% Norway 
(number/year)

Diabetes 5.9 ~3.000

Asthma 4.9 ~3.000

Chronic hypertension 0.5 ~300

6.000-12.000                   
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Perinatal psykisk lidelse
MOR:
• Tanker /følelser
• Adferd
• Neurobiologiske 

prosesser

BARN:
• Tanker /følelser
• Adferd
• Neurobiologiske 

prosesser

Utfall hos barnet

Kosthold
Røyking
Livsstil 

Fosterstadiet:
Neurobiologiske prosesser 
under svangerskapet

Foreldrefungering
Mor-barn samspill

Kilde: Stein et al. Lancet 2014

Antall dødsfall i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid, etter årsak, blant 4 111 476 fødsler; 
Storbritannia: 2000-2005.

2000-05

Direkte dødsårsaker:

Trombose og tromboemboli 71

Preeklampsi og eklampsi 32

Blødning 31

Fostervannsemboli 22

Dødsfall tidlig I svangerskapet (ektopisk svangerskap, spontan/provosert abort, annet) 29

Sepsis ved infeksjon i genitaltraktus 31

Indirekte dødsårsaker:

Hjertesykdom 92

Selvmord 95

Overdoser ved narkotikamisbruk 35

Psykiske sykdommer påvirker HELE familien

9 000

27 000

36 000

Estimerte totale utgifter per årskull: 

8 milliarder pund 

(≈ 94 milliarder NOK)

Oppbygging av helsetjenester 

slik at retningslinjer (NICE) kan etterleves 

koster kun en brøkdel av det å la de være ubehandlede
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Perinatal 
psykisk 
helse

Genetisk 
sårbarhet

Biologiske 
endringer

Sosiale 
faktorer

Hva har skjedd under pandemien?

Fødsel:

• Mye tid og resurser brukt på å overholde smitteverntiltak- mer stress.

• Bekymring for smitte og vaksinering. 

• Partnere har ikke kunnet delta på kontroller, fødsel og barselavdeling.

• Mindre oppfølging og ammeveiledning.

• Kortere liggetid på sykehuset.

Spedbarnstid:

• Nedstengning og isolasjon.

• Stengte barnehager og skoler- mindre mulighet for hvile etter fødselen.

• Mindre avlastning fra besteforeldre og venner.

• Ingen barselgrupper.

• Helsestasjoner og andre hjelpeinstanser har hatt begrenset tilgjengelighet. 

• Økning av psykiske plager i den generelle befolkningen.
Kilde: FHI. Pandemiens konsekvenser i ulike grupper i befolkningen. Oslo, 2021.

• Internasjonale studier- gravide og spedbarnsmødre spesielt utsatte.
Kilde: Lianne et al. Psychiatry Res 2021

• Klinikere har notert økt pågang av fødekvinner med angst og uro.
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Formålet med studien:

å undersøke fødselsopplevelse og depressive symptomer hos 
spedbarnsmødre som fødte under pandemien i Norge.

Materiale og metode:

Pandemi- utvalg: 

Kvinner som ble mødre under pandemien (2020-21) 

Nettbasert spørreundersøkelse (distribuert via nettsteder og organisasjoner)

N= 3 642 

Favn om fødselen studien (referansepopulasjon):

Kvinner som ble mødre på Akershus universitetssykehus (2010-11) 

Oppfølgingsstudie der flere spørreskjemaer ble sendt ut 

N=2 217

Kortversjon av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS-4) Opplevelse av svangerskap, fødsel og barseltid:

«Hvordan var din opplevelse av svangerskapet i det store og hele?» 
(veldig god/ god / sånn passe / dårlig / veldig dårlig)

«Hvor ivaretatt følte du deg under fødselen / på barselavdelingen?» 
(veldig godt/ godt / sånn passe / dårlig / veldig dårlig)

Andre variabler:

• Sosiodemografiske og reproduktive faktorer

• Tidligere psykiske helseplager

• Spørsmål relatert til pandemien

• Spørsmål relatert til psykisk helsehjelp

Pandemi-utvalget (n=3 642),
antall (%)

Favn om fødselen-studien (n=2 217),
antall (%)

Paritet

Førstegangsfødende 2 O43 (45) 1 105 (50)

Flergangsfødende 1 597 (44) 1 112 (50)

Manglende informasjon 2 (0)

Alder

<24 år 248 (7) 149 (7)

25-29 1 286 (35) 607 (27)

>30 2 104 (58) 1 445 (65)

Manglende informasjon 4 (0) 16 (1)

Utdanning

Grunnskole 79 (2) 67 (3)

Videregående skole 808 (22) 621 (28)

Høyskole/universitet 2 754 (76) 1 438 (65)

Manglende informasjon 1 (0) 91 (4)

Tidligere psykiske helseplager

Nei 2 790 (77) 1 614 (73)

Ja 847 (23) 572 (26)

Manglende informasjon 5 (0) 31 (1)
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Pandemi-utvalget (n=3 642) Favn om fødselen-studien (n=2 217)

EPDS-4-skår, median (interkvartilbredde) 4 (1-6) 2 (0-4)

Andel over terskelverdien (EPDS-4-skår > 6) 32 % 10 %

Depressive symptomer (EPDS-4-skår)

Pandemi-utvalget (n=3 642), 
antall (%)

Favn om fødselen-studien (n=2 217), 
antall (%)

Dårlig / veldig dårlig opplevelse av svangerskapet 543 (15) 342 (15)

Dårlig / veldig dårlig ivaretakelse under fødselen 398 (11) 129 (6)

Dårlig / veldig dårlig ivaretakelse på 
barselavdelingen

1 257 (34) 279 (13)

Pandemi-utvalget:

• 54% av spedbarnsmødre med psykiske helseplager , 
oppga at de ikke fikk adekvat hjelp.

• 30% oppga at de ikke hadde blitt spurt om sin psykiske 
helse av helsepersonell. 

Ulikheter i rekrutterings- og 
innsamlingsmetode i de to utvalgene

• Omtrent lik andel var misfornøyde med sin 
svangerskapsopplevelse i de begge utvalgene

• Omtrent lik andel hadde hatt psykiske plager tidligere i livet i 
begge utvalgene.

Seleksjonseffekt?

• Ingen forskjell i depresjonsskåre mellom første- og flergangsfødende. 

• De med lavest utdanning anga høyest forekomst av depressive 
symptomer.

• I pandemi-utvalget varierte tidspunkt for deltakelse fra to uker til 
tretten måneder etter fødselen. 
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Konklusjon

• Hver tredje spedbarnsmor rapporterte høy depresjonsskår 
under pandemien. 

• Studien avdekket betydelig misnøye med barselomsorgen. 

• Mangelfull oppfølging av spedbarnsmødres psykiske helse.

Oppfølgingen av gravide og nye mødres 
psykiske helse var mangelfull allerede før 

pandemien

Tusen takk for meg!


