
1 Målgruppe 
 

Gravide, og barn (0-6år) med foreldre med en psykisk vanske, rus eller 

voldsproblematikk. 

 

Foreldres psykiske vansker, volds- og rusproblem innebærer betydelig utrygghet for 

barn. Det fører ofte til at barna mister viktige sider av utviklingsstøtten som de 

normalt sett får fra sine foreldre. Det er derfor viktig at gravide med denne 

problematikken, foreldre som strever innenfor disse områdene og barnet som har fått 

symptomer på at foreldre strever, blir fanget opp så tidlig som mulig. Dette må 

fanges opp av den personen i de kommunale tjenestene som undrer seg. 

I beskrivelsene nedenfor er psykiske vansker, vold og rus delt inn som om det er 

adskilte tema. Dette er kun gjort for ryddighetens skyld. En som strever med rus eller 

vold strever også med den psykiske helsen sin på ulike måter. 

 

1.1 Gravide og foreldre med psykiske vansker  
 

Det finnes et bredt spekter av psykiske vansker. Disse kan opptre sammen med 

hverandre og kan oppleves veldig forskjellig og opptre i varierende grad. For 

eksempel er det ikke uvanlig at man også sliter med angst, hvis man er deprimert. 

Psykiske vansker omfatter alt fra lette og moderate, til alvorlige og dyptgripende 

vansker.  

Psykiske vansker kan påvirke foreldrefungeringen negativt ved at forelderen har 

“mer enn nok med sitt” og lite energi til å ivareta barnets behov. En del gravide og 

foreldre strever med egen oppvekst i form av kompliserte tap, opplevelse av 

omsorgssvikt eller alvorlige traumer. Dette vil berøre barns utvikling fordi foreldre 

som har slike helseplager ofte strever med å være den mammaen eller pappaen de 

gjerne vil. Dette kan i sin tur føre til ulike mangler i utviklingsstøtten rundt barnet det 

gjelder. Alle vil i løpet av livet oppleve kriser som gir økt risiko for at barn som er 

involvert blir utsatt for manglende utviklingsstøtte. Dette må ses i lys av både risiko- 

og beskyttelsesfaktorer for familien det gjelder.  

Det er fremdeles mange som opplever det som skamfullt og vanskelig å være åpne 

om sine psykiske vansker og å be om hjelp. Dette kan medføre at verdifull 



utviklingstid kan gå tapt for barna. Det er viktig å arbeide for å normalisere at alle i 

perioder kan streve med sin psykiske helse.  

 

I denne sammenhengen er det naturlig å nevne fødselsdepresjon:  

Tilstanden kan spenne fra mindre plager til alvorlig depresjon, og den må være 

tilstede det meste av dagen omtrent hver dag i to uker eller mer for å oppfylle 

kravene til diagnosen fødselsdepresjon. Fødselsdepresjon er en samlebetegnelse 

på depresjon under eller etter svangerskap. Nyere data viser at ca. 1/3 av alle 

depresjonene etter fødsel starter under svangerskapet. En depresjonsepisode 

oppfattes som å være relatert til fødsel hvis den begynner mindre enn fire uker etter 

fødsel, men erfaringsbasert kunnskap viser at kvinner har økt risiko for depresjon i 

minst seks måneder etter en fødsel. Symptomene er lik de symptomene som er 

typiske for depresjon utenom fødsler: Nedtrykthet, gråt, mangel på evne til å glede 

seg over ting, søvnløshet, slapphet, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, 

tilbakevendende tanker om død. Vi mangler gode norske tall for forekomst, men i 

USA rapporteres forekomsten å være 13 % etter fødsel (en av åtte kvinner). 

Tilstanden er sannsynligvis underdiagnostisert. Forekomsten synes høyere blant 

tenåringsmødre. 

 

1.2 Gravide og foreldre med rusproblematikk 
 

Det vil være ulike oppfatninger om når bruk av rusmidler er et problem. I et barne- og 

familieperspektiv er det et problem «når bruk av rusmidler virker forstyrrende inn på 

de oppgaver og de funksjoner som skal ivaretas i familien når de følelsesmessige 

båndene mellom mennesker belastes og forstyrres av en parts bruk av rusmidler»  

All bruk av rusmidler i svangerskapet kan være skadelig for fosteret. 

 

Den medisinske definisjonen på rusavhengighet er at minst tre av de følgende 

beskrivelsene stemmer: 

 Sterk lyst eller følelse av tvang til å innta rusmiddelet 

 Problemer med å kontrollere inntaket mht. å begynne, å slutte og hvor mye 

man tar 



 Fysiologisk abstinens, dvs. når rusmiddelinntaket opphører eller reduseres, 

får vedkommende kroppslige abstinenssymptomer som lindres av fortsatt 

inntak. 

 Utvikling av toleranse, slik at økte mengder er nødvendig for å få samme 

effekt 

 Økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser 

 Rusmiddelbruken fortsetter til tross for åpenbare tegn på skadelige 

konsekvenser på helse og relasjoner. Rusbruk under svangerskapet medfører 

risiko for fosterets helse og utvikling. Giftige stoffer i rusmiddelet passerer 

placentabarriæren (fra mors blodomløp over til fosterets blodomløp) og kan 

påvirke fosterets utvikling. Faren for fosterskade er størst i første trimester, og 

alkohol regnes som det mest skadelige rusmiddelet 

 

1.3 Gravide og foreldre med en voldsproblematikk 
 

En definisjon er følgende: ”Enhver handling eller forsømmelse- som undergraver 

livet, den fysiske eller psykologiske integriteten, eller friheten til annet familiemedlem, 

eller som alvorlig skader utviklingen av hans eller hennes personlighet”. 

Vold mot mor/far eller mellom foreldre uavhengig av kjønn, er vold mot barn. 

Forsking viser at det kan være mer skadelig å være vitne til vold enn selv bli utsatt 

for vold. Dette fordi den eller de som skulle beskytte barnet selv er så skremt og/eller 

skremmende at beskyttelsen til barnet opphører. Det er ingen trygg havn å søke til 

for trøst. Dette fører til en betydelig utrygghet for barnet det gjelder, som videre kan 

føre til alvorlige psykiske helsevansker. Noen foreldre er åpne med at de har et 

sterkt temperament eller lett blir sinte. Dette gjør det lettere å snakke med dem om 

hva dette gjør med de ulike relasjonene i familien og hvor de kan få hjelp til å mestre 

dette. Vold er derimot nesten alltid noe som det ikke snakkes om fordi det i sterk 

grad berører skam, skyld og relasjonelle krenkelser i intime relasjoner for de 

involverte. Politiet plikter å sende bekymringsmelding til barnevernet når de blir 

kontaktet av familier hvor vold er et tema.  

1.4 Gravide og foreldre som er kronisk syke 
 



Barn kan oppleve foreldre som får akutt sykdom og død, og foreldre som lider av 

mer kroniske somatiske sykdommer. Utfordringer for et barn som må møte døden er 

så tydelig mens for barn som vokser opp i familier der en av foreldrene er kronisk 

syk, møter som regel ikke døden, men livet, og hverdag som kan by på flere 

utfordringer enn i de familiene hvor foreldrene er friske. Det er nærliggende å tro at 

kroniske smerter, sykehusopphold eller alvorlig tretthet («fatigue») kan virke inn på 

foreldres emosjonelle tilgjengelighet. Utviklingspsykologi vektlegger viktigheten av at 

barnet har en voksen som hjelper en å forstå seg selv og omverdenen. Barnets 

verden er relasjonell, og kronisk sykdom hos en av foreldrene kan virke inn på den 

relasjonelle tryggheten barn er så avhengige av. 

 

Endringen i helsepersonloven som trådde i kraft 1.januar 2010 reflekterer nettopp 

barnets behov for ivaretakelse ved at helsepersonell skal sikre at barna blir fanget 

opp tidlig og at det blir iverksatt tiltak som kan være med på å sette barnet bedre i 

stand til å mestre situasjonen. 

  

1.5 Barns symptomer på mors alkoholbruk i svangerskapet  
 

Det er økt risiko for: 

 Lavere fødselsvekt og mindre hodeomkrets  

 Nevrologiske endringer som kan ha betydning for kognitiv utvikling og 

reguleringsvansker 

 Økt smitterisiko  

 Økt forekomst av fødselskomplikasjoner  

 Abstinens- og reguleringsproblemer i nyfødtperioden  

 Føtalt Alkohol Syndrom (FAS) 

 

1.6 Barn som viser symptomer på manglende 
utviklingsstøtte/omsorg 

 

Små barn er avhengige av en trygg kontakt og et sensitivt samspill med 

oppmerksomme omsorgspersoner. Psykiske vansker og lidelser kan komme i veien 

for denne følsomme oppmerksomheten for barnets behov. Når den voksne har nok 



med seg selv, kan barnet bli ”usynlig”. Omsorgsoppgavene kan snus på hodet, og 

barnet kan påta seg ansvar for den voksnes tilstand og praktiske gjøremål. 

Konsekvenser for barnet vil variere med barnets alder og forhold ved forelderens 

tilstand, som alvorlighetsgrad, varighet og ikke minst i hvilken grad vanskene 

påvirker samspillet med barnet. Når den ene forelderen er syk, kan den andre 

forelderens tilgjengelighet kunne kompensere for de negative virkningene. 

 Samspillproblemer og sviktende omsorg er særlig alvorlig i barnets første 

leveår når tilknytningsmønster etableres og hjernen er i rask utvikling. 

Konsekvensene kan gi seg utslag i sosiale vansker og problemer med å 

regulere atferd og følelser. Alvorlig belastninger tidlig i livet kan ligge bak ulike 

symptomer som slår ut først i ungdomsalder. Tegn hos små barn på at 

utviklingen går i et feil spor, kan være diffuse og vanskelige å skille fra det 

som er variasjoner av det normale. Bekymringssignaler kan være at barnet 

trekker seg unna sosial kontakt, virker overdrevent selvstendig, har lav 

muskelspenning og virker apatisk, eller tar en veldig kontrollerende eller 

ydmyk holdning til omsorgspersonene. 

 


