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Bakgrunn

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

• >1.1 million døde (WHO, 2020)
• Strategier for å forhindre smittespredning
• Isolering (lock-down)
• Avstand
• Begrenset sosial kontakt
• Hygiene
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Oversikt

• 10 061 personer følges gjennom pandemien
• Fra lockdown (31.mars-7.april)- 1 år etter
• Angst og depresjon
• Ensomhet
• PTSD-symptomer hos helsepersonell
• Foreldre-stress 
• Etterlevelse av myndigheters anbefalinger



Angst og depresjon (1)

• Nivå av angst og depresjon i befolkningen?
• Har noen undergrupper høyere nivå?
• Hvordan er utviklingen gjennom pandemien?

Ebrahimi, Hoffart & Johnson (2020); Salari et al (2020





Nivå av angst og depresjon

• 2-3 dobling av angst og depresjons 
symptomer

• 30.8% depresjon
• 27.6% angst
• Meta-analyse støtter resultatene



Depresjon



Angst



Subgrupper

• Yngre har mer symptomer
• Arbeidsledige
• Kvinner



Ensomhet (1)

• Hva er nivået av ensomhet i befolkningen?
• Hvilke prosesser henger sammen med 

ensomhet?





Ensomhet (2)

• Ensomhet større enn forventet
• Høyere ensomhet blant:
• Kvinner
• Yngre 
• Lavere utdanning
• Arbeidsledige
• Uten barn
• Psykisk lidelse



Grubling og bekymring

Hva 
hvis…??

Hvorfor…
??

ENSOMHET



Helsepersonell (1)

• Helsepersonell er under voldsomt press
• Kan få reaksjoner
• Leger, sykepleiere, psykologer, politikere, 

sosialarbeidere annet helsepersonell
• Arbeider direkte/indirekte med COVID-19
• Sentrale spørsmål: 



Helsepersonell (2)

• Hva er nivået av PTSD-symptomer?
• Forskjell mellom gruppene?
• Hvilke prosesser henger sammen med 

PTSD-symptomer?





Helsepersonell (2)

• 21.2% over nivå av angst
• 20.5% over nivå av depresjon
• 28.9% klinisk eller subklinisk på PTSD



Helsepersonell (3)

• Sykepleiere, politikere og sosialarbeidere = 
høyeste nivå av PTSD-symptomer

• Sykepleiere, sosialarbeidere og annet 
helsepersonell = høyest nivå av angst og 
depresjon



PTSD

Utbrenthet

Depresjon
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Negative metakognisjoner

Emosjonell støtte

Helseangst

Bekymring for arbeid og økonomi



Veien videre

• Samlet data i juni/juli 2020
• Ny innsamling våren 2021
• Vedvarer symptomene?
• Hvilke grupper er mest plaget?
• Hvilke prosesser mest sentrale?
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