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Graviditet, fødsel og småbarnsperioden 
medfører ytre og indre forandringer. 
Et nytt barn kommer til verden og en 
familie etableres. Dette er en fase i li-
vet som innebærer at man får nye rol-

ler og endret identitet. Man går fra å være noens 
barn til også å bli noens foreldre. Parforholdet 
endres og utvides fra å være kjærester til at man 
også blir foreldre.

SÅRBAR FASE
For de fleste kvinner og menn er graviditeten og 
tiden rundt fødsel en lykkelig tid fylt av positive 
forventninger. Samtidig får mange blivende for-
eldre flere bekymringer. Glede over barnet kan 
veksle med uro og nedstemthet. Mange kvinner 
føler seg sårbare i denne fasen og blir mer avhen-
gige av støtte fra partneren og fra familie og ven-
ner. Forskning tyder på at graviditeten er en 
periode da støtte fra partneren er særlig viktig. 

Det er lite som tyder på at svangerskap og 
fødsel beskytter mot psykiske plager, og psykiske 
vansker er ganske vanlig i denne fasen av livet. 
Hvert år opplever rundt 6000–9000 norske kvin-
ner nedstemthet og depresjon i svangerskapet el-
ler i barseltiden, ifølge fhi.no. Selv om depresjon 
er vanligere hos kvinner enn menn, både generelt 
og i tiden rundt fødsel, kan også menn rammes 
av svangerskaps- eller fødselsdepresjon. 

Å få et barn kan være overveldende, og man 
kan føle seg hjelpeløs og usikker. Mange føler seg 
kjempeslitne både fysisk og psykisk, er mye triste 
og kanskje redde for å gjøre noe feil. Kanskje bor 
man i tillegg langt unna familie og sosialt nett-
verk, og har ingen som kan avlaste. En del greier 
ikke å glede seg over barnet i denne fasen. Disse 
følelsene kan være ekstra tunge å kjenne på når 

det er så mange forventninger om en lykkelig tid 
når man har fått barn. Det kan være skamfullt å 
kjenne at alt er et slit, i en situasjon hvor det for-
ventes at man skal være lykkelig. Mange som blir 
deprimerte, opplever også angstproblemer.

HVORFOR ANGST?
Noen risikofaktorer går igjen i studier av depri-
merte barselkvinner. Blant de viktigste er å ha 
vært deprimert tidligere, å ha opplevd vanskelige 
livshendelser som alvorlig sykdom eller død hos 
nære personer, økonomiske problemer eller ar-
beidsledighet. Genetikk har også betydning for 
utvikling av depresjon, det vil si at det å være dis-
ponert for depresjon kan overføres fra foreldre til 
barn. I tillegg er manglende sosialt nettverk, for-
hold ved barnet, dårlig selvfølelse, aleneansvar og 
uventet graviditet faktorer som går igjen. Sist, 
men ikke minst, ser det ut til at vansker i parfor-
holdet er en av de aller viktigste risikofaktorene 
for å bli engstelig eller deprimert. Man finner 
mange av de samme risikofaktorene både i  
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Foreldrerollen  
– en stor overgang

Å bli foreldre for første gang er en viktig overgang i livet. Graviditet og fødsel blir ofte sett 
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graviditeten og etter fødsel, og for begge kjønn.
Vi er ulike med tanke på hvor sårbare vi er, 

men gjennomgående er det slik at jo flere risiko-
forhold som er til stede, jo større er risikoen for å 
få en depresjon. Man kan imidlertid bli depri-
mert uten de nevnte risikofaktorene. På den an-
dre siden kan man ha mange av risikofaktorene 
uten at man blir deprimert.

DET VIKTIGE PARFORHOLDET
Hvis man er i et dårlig parforhold, øker risiko-
en for å bli deprimert og engstelig. En stor 
norsk studie av over 60 000 gravide par viste at 
et dårlig parforhold økte risikoen for at både 
blivende pappaer og mammaer følte seg eng-

stelige og deprimerte (Røsand m.fl., 2012).
Selv om kvaliteten på parforholdet er viktig 

for mennesker i alle livsfaser, kan man tenke seg 
at det er ekstra viktig i fasen med fødsler og små 
barn. I alle overgangsfaser i livet er man gjerne 
mer sårbar, og i overgangen til å bli foreldre er 
partneren den viktigste støttespilleren for de fles-
te foreldre i Norge. Dette er en tid som preges av 
«redebygging», og for første gang må man kan-
skje for alvor innta et livsperspektiv på sitt valg av 
partner. Å bli foreldre sammen innebærer en 
livsvarig relasjon, og hvor fornøyd man er med 
parforholdet vurderes trolig i lys av dette lang-
tidsperspektivet. Parforholdet endres i denne 
overgangen, og det blir viktig å anerkjenne hver-
andre som foreldre, og la hverandre slippe til og 
få danne en egen relasjon med barnet.

BARNETS PSYKISKE HELSE
Foreldres psykiske helse er viktig for barns utvik-
ling, fordi god psykisk helse gir bedre forutset-
ninger for å kunne støtte barnets utvikling 
gjennom positivt samspill. En deprimert far eller 
mor tar gjerne mindre initiativ til samspill og 
kontakt med barnet, og greier kanskje heller ikke 
å respondere på barnets initiativ og ønske om 
kontakt. Dette kan føre til at barnet etter hvert 
«gir opp» å få kontakt med foreldrene, og etter 
hvert blir mer initiativløse og nedstemte selv.

Samtidig er det viktig å understreke at depre-
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HVA ER ANGST?

sjon i forbindelse med fødsel ikke nødvendigvis 
er forbundet med vansker for barnet senere. For 
eksempel viser en fersk studie fra norske forskere 
(Gjerde m.fl., 2017) at fødselsdepresjon hos mor 
kan være mindre skadelig for barnet enn man 
tidligere antok. Forskerne studerte 12 000 fami-
lier og fant at depresjon hos foreldrene hadde 
større betydning for barnas utvikling når barna 
var i førskolealder. Depresjon blant mødre til 
spedbarn var ikke forbundet med negative lang-
tidseffekter for barnas utvikling utover det man 
kunne forklare gjennom genetisk sårbarhet. En 
frisk og tilstedeværende partner vil også kunne 
kompensere for de negative virkningene av de-
presjon hos en av foreldrene.

HVA KAN DU GJØRE SELV? 
Noen foreldre blir så nedstemte og triste at det 
går over til å bli en sykdom. Når det går utover 
hvordan man som foreldre mestrer livet sitt, er 
det viktig å oppsøke hjelp. Heldigvis er det gode 
muligheter til å komme seg ut av depresjon og 
angst. Snakk med noen du har tillit til; partner, 
venn, foreldre og eventuelt søk profesjonell hjelp 
om tristheten og engsteligheten er sterk og lang-
varig. En førstekontakt kan gjøres enten med 
fastlege eller jordmor/helsesøster, eventuelt fami-
lievernkontoret eller kommunens psykiske helse-
tjeneste. Disse har lang erfaring med å møte 
foreldre som trenger hjelp og støtte. •

 Depresjon gir både kroppslige og psykiske 
symptomer. Kjernesymptomene er:

✖  Senket stemningsleie, manglende evne til å 
glede seg over ting, nedtrykthet. 

✖  Tap av opplevelse av mening i tilværelsen.

✖  Manglende interesse for andre mennesker 
og vanlige gjøremål.

✖  Svekket evne til å føle lyst og glede.
✖ Mangel på energi.
✖  Svekket selvfølelse, skyldfølelse.
✖ Irritabilitet.
✖ Konsentrasjonsproblemer.
✖  Søvn og appetitt kan bli påvirket i den ene 

eller andre retningen.
✖  Kroppslige funksjoner påvirkes, f.eks. er det 

typisk at man tåler mindre smerte.
✖  Tanker om døden, evt. også selvmordstanev.
 

 Depresjon endrer måten vi tenker på. Negative 
tanker kverner i hodet. Man kan f.eks. bli svært 
opptatt av andre menneskers avvisning, mens 
man knapt registrerer omsorg og vennlighet.

HVA ER DEPRESJON?

✖ Irritabilitet
✖ Tristhet
✖ Tretthet
✖ Hodepine
✖  Nummenhet i hender og 

føtter
✖ Muskelsmerter
✖ Skjelvinger
✖ Pustevansker
✖ Svetting
✖  Problemer med konsentra-

sjon og søvn 
 

 Noen former for angst er 
knyttet til bestemte objekter 

eller situasjoner, andre er ikke 
forbundet med bestemte 
ting, og man vet ikke hva man 
er redd for. Man kan oppleve 
vedvarende bekymringer, 
rastløshet, uro og irritabilitet 
(generalisert angst) eller plut-
selige anfall (panikkangst).
  Unnvikelsesatferd, dvs. 
man unngår situasjoner som 
man tror vil fremkalle angsten. 
Unnframkalletferden er med 
på å opprettholde angsten, og 
kan føre til store problemer 
med daglig fungering.
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 Angstlidelser gir både kroppslige og psykiske symptomer og er en 
samlebetegnelse for tilstander hvor hoved-symptomet er angst 
eller frykt. I tillegg er det vanlig å oppleve følgende symptomer:
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