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Bakgrunn

• COVID-19 er det mest alvorlige 
influensa-viruset siden spanskesyken.

• Strategier for å forhindre 
smittespredning.

• Isolering.

• Avstand.

• Begrenset sosial kontakt.

• Hygiene.



Norwegian COVID-19, Mental Health
and Adherence Project

(MAP-19)



Oversikt

• 10 061 personer følges gjennom pandemien.
• Ca. 2 uker etter igangsetting av tiltak i mars 2020 til 

mars 2022
• Langtidsmålinger over 24 måneder. T1-T7 – 7 hoved 

langtidsmålinger. 

• I tillegg daglige målinger av ca. 1300 individer i 40 dager.

• Angst og depresjon.
• Ensomhet, søvn og livskvalitet.
• PTSD-symptomer hos helsepersonell.
• Foreldrestress.
• Etterlevelse av myndigheters anbefalinger.



Den første nedstengningen

• Erna Solberg, 12. mars 2020: 

• «I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende 
tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.» 

• Sentrale spørsmål

• Hvordan henger slike tiltak sammen med den voksne befolkningens 
psykiske helse?

• Hvilke grupper er blant de mest sårbare?

• Hvilke situasjonsfaktorer og prosesser er mest aktuelle?





Den voksne befolkningen: 
første nedstengning

• Sterke psykologiske reaksjoner ved første nedstengning
• Økt symptomtrykk hos voksne generelt

• Ca. 30% viste klinisk høye nivåer av depressive symptomer
• Ca. 27% klinisk høye nivåer av angstsymptomer

• Ytterliggere sårbare grupper:
• Single, individer tilhørende etniske og kjønnsidentitetsminoriteter, 

kvinner, og individer med psykiske lidelser.

• Andre sammenhenger og beskyttelsesfaktorer:
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Sitater fra kvalitativ undersøkelse

• « Pandemien og tiltakene gir meg mye angst og depresjon. Alle aktiviteter er avlyst, 
man er mye hjemme, og jeg blir ensom og veldig passiv. Tyr til overspising, og 
vanskeligheter med riktig døgnrytme. »

• « På grunn av sosial distansering og mangel på tidligere distraksjoner har tidligere 
traumer kommet til overflaten og dette påvirker meg i det daglige livet. »

• « Langvarig følelse av isolering fra andre mennesker enn familie er med på at jeg 
innimellom blir usikker (og litt redd) på hvordan jeg kommer til å reagere når jeg 
skal omgås kollegaene mine som vanlig igjen. »

• « I feel extremely trapped. The thought of  not being able to just fly and see my 
family is finally getting to me (around Christmas). I am really struggling. »



Sårbart personell (1)

• Helsepersonell er under voldsomt press.

• Kan få reaksjoner.

• Leger, sykepleiere, psykologer, politikere, sosialarbeidere 
annet helsepersonell.

• Arbeider direkte/indirekte med COVID-19.

• Sentrale spørsmål:



Sårbart personell (2)

• Hva er nivået av PTSD-symptomer?

• Hvilke prosesser henger sammen med PTSD-symptomer?

Påtrengende
tanker

Unnvikelse Humør Aktivering





Sårbart personell (3)

• 21.2% over nivå av depresjon.

• 20.5% over nivå av angst.

• 11.7% klinisk nivå (28.9% klinisk eller 
subklinisk) på PTSD-symptomer.



Utbrenthet

Depresjon

Angst

Negative metakognisjoner

Emosjonell støtte

Helseangst

Bekymring for arbeid og økonomi

PTSD



Sitater

• “Jeg er redd for at samfunnet skal bryte sammen. 
Mange tunge tanker, ensomhet og framtidsangst. 
Føler meg utbrent. Vondt i brystet nesten hele 
tiden.”

• “Jeg har mer rom til å grave meg ned. Mye stress og
belastninger. Lange ventelister, fristbrudd, stort
arbeidspress, mange dårlige pasienter.”

• “Den sosiale nedstengningen er heeeeeeelt krise. 
Jeg er redd for mine nærmeste. De takler det ikke. 
Ensomheten tar overhand.”

• “Tap av kontroll, liten valgfrihet, føler meg kvalt av 
situasjonen. Føler meg ekstremt fanget.»



Kritiske 
overganger



Tilstandsendringer 
(Komplekse systemers teori)



Depressive symptomer på tvers 
pandemiperioden: En 17-

måneders longitudinell studie 

Ebrahimi, O. V., Bauer, D.J., Hoffart, A., & 
Johnson, S. U. (2021, October 7). The evolution 

of depressive symptomatology across three waves 
of the COVID-19 pandemic: A 17-month 

longitudinal study on the general adult population. 
Manuscript in preparation.



Fra nivå og forløp til intervensjoner 

• Finne aktiviteter og prosesser som driver symptomene.

• Prosessene er nyttige angrepspunkt for å motvirke symptomene.

• Øker kunnskapen om effektive motstrategier på befolkningsnivå.
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Angstsymptomer

• Angst

• Bekymring om mange ting

• Ikke kontroll over bekymringene

• Irritabel

• Frykt for å være smittet

• Angstanfall

• Frykt for at nære andre er smittet  



Drivende aktiviteter/prosesser

• Trussel overvåkning

• Unnvikelse

• «Tanker kan føre til galskap»

• Tåler ikke usikkerhet



Situasjon og tilstand

• Søvntilfredshet

• Fysisk aktivitet

• Konflikt med andre

• Informasjon om håndtering av pandemien og dens tiltak 

• Bruk av sosiale medier



Hoffart, A., Burger, J., Johnson, S. U., & Ebrahimi, O. V. (2021, October 3). 
Dynamics and mechanisms of  anxious symptomatology in the general population: 
A network study during the COVID-19 pandemic. Manuscript in preparation.



Oppsummering, angstnettverk
Frykt for å være smittet               Frykt for nære andre smittet

Trussel overvåkning                     Generell bekymring

Angstanfall, klarer ikke            Angst, tåler ikke usikkerhet,                   
stoppe bekymring                    klarer ikke stoppe bekymring



Konklusjoner fra nettverksstudie 

• I angstnettverk: Frykt for smitte, trussel overvåkning 
og generell bekymring sentrale drivere i onde sirkler

• Intervensjon: oppmerksomhet, pause fra bekymring 
(bekymringsutsettelse)

• Situasjon (eks: konflikt) og tilstander (eks: søvn) 
mindre betydning

• Nettverk kan forklare kronisitet: Selvforsterkende 
sirkler 



Prosesser involvert i 
depressiv symptomuttrykk

• Utdrag fra depresjonsnettverk

• Lært hjelpeløshet som 
hovedmekanisme

Ebrahimi, O. V., Burger, J., Hoffart, A., & Johnson, S. U. 
(2021, August 19). Within and across-day patterns of  
interplay between depressive symptoms and related 
psychopathological processes: A dynamic network 
approach during the COVID-19 pandemic. Manuscript 
under revision. Preprint available at: 
https://doi.org/10.31234/osf.io/af5dh

https://doi.org/10.31234/osf.io/af5dh


For selv-hjelp og til terapeuten

• Oppsummert fra nettverksstudiene våre, finner vi følgende viktige prosesser under 
pandemien:

 Ved depresjon: Lært hjelpeløshet, emosjonsregulering og ensomhet

 Ved angst: Frykt for smitte, generell bekymring, og trussel overvåkning 



Oppsummering

• Høye nivåer av angst og depresjonssymptomer 
under nedstengning

• Sammenheng mellom strenghet i 
smittevernstiltak og psykisk helse

• Undergrupper utviklet kronisk angst og kronisk 
depresjon under første nedstengning, kan vare 
ved utover pandemien



Fire råd for å takle
pandemien

• Staten:

• Informasjonstilgang.

• Individet:

• Grubling og bekymring.

• Sosiale sammenkomster.

• Natur.
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