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Svangerskapet og barseltiden – omveltning og sårbarhet



Perinatal depresjon – tidspunktet er unikt

• Mange kvinner gjenkjenner ikke at de går gjennom 
en depresjon før i etterkant. Typiske opplevelser i 
svangerskap og barseltid kan «maskere» symptomer 
på depresjon

• Skambelagt å ha vonde tanker

• Depresjonen har konsekvenser for kvinnen, barnet 
og partner

• Mange forblir uoppdaget og får ikke hjelp

• Det er behov for universalforebyggende tiltak

• Gravide og barselkvinner bruker nettet mye



Mamma Mia starter 
midtveis i svangerskapet
er for alle gravide og 
barselkvinner

Forskningsbasert

Samarbeid med 
barselkvinner, jordmødre 
og helsesykepleiere

Formålet er å:
• Være en støtte
• Forebygge/redusere 

depressive symptomer
• Fremme god psykisk 

helse





Mamma Mia har tre «rom»



Barnerommet

• Her handler det om babyens utvikling, 
og om å fremme tidlig og god 
tilknytning

• Å skape et følelsesmessig bånd til 
babyen allerede mens den er i magen er 
viktig for utviklingen av relasjonen til 
babyen etter fødsel

• Grad og intensitet av prenatal 
tilknytning varierer

• Manglende prenatal tilknytning og 
forestilling om seg selv som mor er 
risikofaktor for relasjon til barnet



Barnerommet 

• Kvinnen får kunnskap, teknikker og 
øvelser som kan styrke båndet mellom 
henne og babyen

• Hvordan forstå babyen signaler, og 
hvordan være sensitiv til barnets behov

• Nyfødt observasjon
• Babyens 6 tilstander
• Watch, wait and wonder
• Trygghetssirkelen

• Bygge selvtillit og trygghet i morsrollen
• Viser kvinnen alt hun allerede vet og kan 

om babyen sin



Foreldrerommet

• Overgangen fra kjærester til foreldre 
vil endre forholdet.

• Her får man hjelp til å ta vare på 
parforholdet sitt.

• Elementer og teknikker fra parterapi 
bidrar til å styrke forholdet (video og 
øvelser). 

• Opplevelse av tilgengelig emosjonell 
støtte



Ditt eget rom

• Her er kvinnen i fokus.

• Hvordan kan hun ta vare på seg selv?

• Øvelser og teknikker fra positiv psykologi er 
inkludert for å fremme subjektiv velvære.

• Nasjonal faglig retningslinje for 
diagnostisering og behandling av voksne med 
depresjon i primær- og 
spesialisthelsetjenesten:

«Det bør finnes rutiner for identifikasjon av
depresjon i svangerskap og fødsel» 

• Depressive symptomer kartlegges ved hjelp av 
Edinburgh Postnatal Depression Scale



Kartlegger depressive symptomer ved hjelp av Edinburgh Postnatal Depression Scale
6 ganger i løpet av programmet



Mamma Mia

• 44 sesjoner

• 16 i svangerskapet
• 28 i barseltiden

• Tar 10-15 min 

• Gratis 
• Ingen reklame

https://program.changetech.no/nks/mammamia###


Virker Mamma Mia?

• Randomisert kontrollert studie

• 1342 gravide kvinner deltok
• 678 fikk Mamma Mia; 664 fikk vanlig oppfølging ved helsestasjon

• Data ble samlet inn ved GW21-25, GW37, 6 uker, 3 and 6 mnd. etter 
fødsel

• 33% fullførte alle 44 sesjonene, 51% fullførte 36< sesjoner (som utgjør 
80% av intervensjonen)



Deltakerne i studien

Characteristic                                                        Mamma Mia (n = 678) Control (n = 664)   

Age (yrs) mean (SD) 31.0 (4.6) 31.1 (4.5)

Education n (%)

≤ high school 100 (14.7) 107 (16.1)

1-3 yrs. college or university 189 (27.9) 183 (27.6)

≥ 4-5 yrs. college or university 389 (57.4) 374 (56.3)

First language n (%)

Scandinavian 630 (92.9) 609 (91.7)

Non-Scandinavian 48 (7.1) 55 (8.3)

No. of previous children n (%)

No previous children 393 (58.0) 382 (57.5)

≥ 1 children 285 (42.0) 282 (42.5)

• Høy utdanning

• Bor med partner

• Mer enn halvparten var 

førstegangsfødende

• >8% var født utenfor Skandinavia



Mamma Mia reduserer depressive symptomer

(F (1) = 7.03, p= .008)

Det er en signifikant effekt av 
Mamma Mia på depressive 
symptomer.

Størst effekt er det på slutten av 
svangerskapet og 6 uker etter 
fødsel.

De med høyest EPDS skåre ved 
oppstart har størst effekt.

De med lavere utdanning og 
høyest depresjon ved oppstart 
hadde økt sannsynlighet for å falle 
fra.



Over tid er det 21-27% færre 
tilfeller av depresjon blant de 
som brukte Mamma Mia



Hva syns gravide og barselkvinner om Mamma Mia?

«Man får kunnskap man ikke får andre steder»

«Mamma Mia har gjort at jeg kan bruke møtene med helsepersonell på en mye 
bedre måte.»

«Programmet er en trygg veiledning med informasjon skreddersydd mine behov.»

«Programmet er kort, konsist og morsomt!»
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Lurer du på noe om 
Mamma Mia, 

ta kontakt med:

Silje Marie Haga

smh@r-bup.no

Mamma Mia relanseres i 
ny drakt i januar 2020☺
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