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Abstract 
Objective: To measure development of the psychological distress that pregnant women 

undergo following the detection of structural anomalies by ultrasonography.  

Design: A prospective, longitudinal observational study at department of fetal medicine, Oslo 

University Hospital, Rikshospitalet (OUS-R) 

Population: 76 pregnant women were included after referral to department of fetal medicine 

due to abnormal findings at an ordinary ultrasonography. The inclusion period was from May 

2006 to February 2009. 

Methods: Psychological distress was measured by a self-report questionnaire, the Impact of 

Event Scale-22 (IES-22), following the ultrasonography at the department of fetal medicine 

and three weeks later, on average. Psychological distress is divided into three dimensions; 

intrusion, avoidance and hyper arousal. The fetal anomalies were categorized by severity and 

ambiguity the first time and by change in severity the second time.  

Results: There was an overall reduction in psychological distress during three weeks 

(P<0.001). Change in severity, gestational age at inclusion, parity and age of the mother had 

no significant influence on the development of psychological distress as measured by the 

three subscales of IES-22 at the second time of assessment. Previous spontaneous abortion 

was significantly associated with a lesser reduction in the subscales avoidance (P=0.010) and 

hyper arousal (P=0.05). 

Conclusions: We measured a lower level of psychological distress three weeks after detection 

of a structural anomaly at ultrasonography examination, compared to assessment at the time 

of detection of fetal anomaly. A previous spontaneous abortion predicted a lesser decrease in 

distress. Because of a lack of background information, these findings demand further 

investigation before any conclusions can be made.  
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Innledning 
I Norge tilbys alle gravide ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 17-18 som en del av den 

generelle svangerskapsomsorgen.  Da beregnes termin ut ifra fosterets størrelse og man gjør 

en orienterende undersøkelse av fosterets utvikling og anatomi, av placenta og 

fostervannsmengden. De fleste gravide (98,5 %) benytter seg av dette tilbudet (1). Dersom 

man finner tegn til fosteravvik ved en slik undersøkelse, skal den gravide henvises til et 

fostermedisinsk senter for videre undersøkelse. I Norge påvises det avvik hos 4,9 % av 

nyfødte (2), omtrent halvparten av disse påvises i løpet av svangerskapet. (Muntlig 

meddelelse, Anne Kaasen).  

Å få beskjed om at barnet du bærer på ikke er friskt, vil kunne representere en psykologisk 

krise, det er derfor ikke unaturlig at det fremkaller en psykologisk stressrespons (3-6), selv om 

denne sjelden vil defineres som en psykisk lidelse. Man vet at stress hos gravide kan ha 

negative effekter på fysisk og psykisk helse hos både mor og barn (7-9), men av etiske 

grunner er det metodologisk vanskelig å forske på effekten av slikt stress.  

Det er gjort flere studier av postnatalt psykisk stress hos foreldre av barn med strukturelle 

avvik. Skari og medforfattere viste i 2006 at prenatal diagnose av strukturelle avvik var en 

signifikant uavhengig predikator for akutt psykologisk stress etter fødsel sammenlignet med 

postnatal diagnose (10), dette støttes av andre studier (11). En studie fra 2012 derimot, hvor 

man målte grad av livskvalitet etter fødsel hos mødre til barn med strukturelle avvik, viste at 

prenatal diagnose var assosiert med høyere livskvalitet enn ved postnatal diagnose (12). 

Kaasen og medforfattere forsket i 2010 på prenatalt psykologisk stress og fant at økende 

gestasjonsalder, avvikets alvorlighet og usikkerhet rundt diagnosen var assosiert med 

signifikant økte stressnivåer hos de gravide rett etter diagnosetidspunkt (4).  

Ingen av de nevnte studiene har undersøkt det longitudinelle forløpet av prenatalt psykisk 

stress hos gravide. Ettersom de fleste får utført ultralydundersøkelse i løpet av svangerskapet, 

vil flere få en eventuell avviksdiagnose prenatalt. Det vil være nyttig å vite mer om hvilke 

faktorer som predikerer en tregere reduksjon i opplevd stress, slik at man kan gjenkjenne 

gravide med et ekstra behov for hjelp og bygge opp et velfungerende støtteapparat rundt dem 

for potensielt å forebygge stressrelaterte komplikasjoner.  
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Problemstilling 
I denne studien vil vi undersøke hvordan ulike faktorer kan påvirke endringen i psykologisk 

stressrespons hos gravide som får påvist strukturelle fosteravvik. Vi har brukt skår på Impact 

of event scale-22 (IES-22, se under) målt rett etter ultralydundersøkelse med funn av 

strukturelle fosteravvik ved fostermedisinsk senter, og omtrent tre uker etterpå. Faktorene som 

undersøkes er relatert til kvinnenes alder, paritet, tidligere abort eller fosteravvik, 

gestasjonsalder ved diagnosetidspunkt, tid mellom utfylling av IES-22 og diagnosens 

alvorlighet og usikkerhetsgrad. Vi har ikke tatt med personlighet som faktor. Vi hypotetiserer 

at skåren på hver subskala i IES vil avta i løpet av 3 uker og at økende gestasjonsalder og 

forverring av diagnose vil ha en sammenheng med endring i skårer. Nullhypotesen er at disse 

faktorene ikke påvirker utfallet. 

Metode 

Deltakere og datainnsamling 
Materialet til denne artikkelen er hentet fra en større studie utført ved Fostermedisinsk 

seksjon, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Den kalles Stressopplevelse hos foreldre 

ved ultralydundersøkelse i svangerskapet (SOFUS) og er en prospektiv studie som inkluderer 

gravide kvinner og deres partnere, som kom til sykehuset for undersøkelse i perioden mai 

2006 til februar 2009. Kvinner som ikke snakket flytende norsk, ventet flerlinger, var yngre 

enn 18 år eller hadde en åpenbar psykisk lidelse (f.eks. psykose, rusmisbruk, bipolar lidelse) 

ble ekskludert.  

Det var opprinnelig en studiegruppe med mistanke om fosteravvik og en kontrollgruppe med 

normale funn. Kvinnene i studiegruppen hadde blitt henvist til sykehuset etter mistanke om 

fosteravvik ved ultralyd i sitt lokalområde. Ved Rikshospitalet ble de undersøkt av 

fostermedisiner, andre spesialister ble kontaktet dersom det var behov for det. Det ble gjort 

videre diagnostikk på indikasjon og foreldrene fikk fortløpende informasjon om diagnose og 

eventuelle behandlingsalternativer. Informasjon om kvinnenes psykiske tilstand ble registrert 

umiddelbart etter undersøkelsen på Rikshospitalet, ved at kvinnene selv fylte ut et 

spørreskjema, IES-22, på sykehuset. Kvinnene ble instruert til ikke å diskutere svarene med 

noen andre under utfyllingen. De fylte også ut skjemaer angående sosiodemografi, tidligere 

helse og eventuelle svangerskap (4). 
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Man lagret informasjon om tentative diagnoser prospektivt. Tid fra mistanke om avvik til 

undersøkelse på Rikshospitalet og inklusjon i SOFUS-studien ble registrert. I tillegg fylte 

kvinnene ut IES-22 på ny gjennomsnittlig 21 dager etter inklusjon (normalfordelt med SD 5.1 

og min/maks 9/35). Studiegruppen talte i utgangspunktet 180 kvinner, av disse hadde 86 

svangerskapsavbrudd, 17 møtte ikke til andre gang og en fylte ikke ut skjemaet korrekt. 76 

kvinner er derfor inkludert i analysen. 

Psykometri 
Impact of Event scale, IES-22 er et spørreskjema som kvinnene fyller ut selv. Det måler 

opplevd psykologisk stress den siste uken, knyttet til en spesiell hendelse. I klinikken er 

spørreskjemaet validert til bruk i diagnostikk og oppfølging av mennesker med blant annet 

posttraumatisk stresslidelse (13, 14). I dette tilfellet er det kun brukt som skåringsverktøy for 

å kunne gradere og sammenligne psykologisk stressrespons inter- og intraindividuelt, slik det 

også er brukt i tidligere studier (4, 8, 10, 15-18). Hendelsen det ble referert til i 

spørreskjemaet var i dette tilfellet «mitt barns tilstand». 

IES-22 deler de psykologiske stressresponsene i inn i tre dimensjoner; intrusjon, unnvikelse 

og psykofysiologisk aktivering, med hhv 7, 8 og 7 spørsmål til hver dimensjon, svarene er 

rangert fra 0-5. En score <9 innen hver dimensjon anses som normalt, 9-19 er moderat 

respons, mens >20 indikerer klinisk relevans. Intrusjon betegnes som plutselige, påtrengende 

og ufrivillige "her-og-nå" situasjoner med gjenopplevelse av hendelsen og medfølgende 

fysiologisk stressreaksjon tilsvarende den som fant sted under traumet. Det kan forekomme 

både i våken og sovende tilstand. Unnvikelse er når ubehagelige tanker eller påminnelser om 

hendelsen fremkalles og gjør at personen søker å unngå å utsette seg for situasjoner som 

minner om hendelsen. Psykofysiologisk aktivering vil si tegn på sympatikusaktivering som 

f.eks. økt irritabilitet, hjertebank, kvalme, skjelving og svetting (13).  

Kategorisering av fosteravvik  
Alvorlighet: 

Fosteravvikene ble kategorisert etter alvorlighet, prognose og usikkerhetsmomenter ved 

diagnostikken. Diagnosen ble klassifisert som usikker dersom det var stor variasjon i avvikets 

utfall, eller hvis diagnosen avhenger av videre undersøkelser. Følgende kategorier er basert på 

konsensus mellom Kaasen, Helbig og Haugen (4) (se figur 1). Man fant ingen annen 

eksisterende kategorisering som kunne brukes til dette formålet. Forfatteren kjenner ikke til 

noen andre som har brukt samme kategorisering i ettertid. 
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Figur 1 Kategorisering av fosteravvik 

 
 

Endring av alvorlighet: 

Mellom første og andre gangs utfylling ble det hos noen av de gravide utført videre 

diagnostiske tester, blant annet fostervannsprøve og morkakeprøve. De ble deretter inndelt i 

kategoriene «bedring», «stabil» og «forverring», basert på om prognosen var bedret eller ikke, 

samt om diagnosen var blitt sikrere. 

Statistikk 
Som statistisk verktøy er det brukt IBM SPSS versjon 20. Den deskriptive statistikken ble 

utført med non-parametriske tester (tabeller 1-4). Kontinuerlige variabler ble kategorisert til 

tilnærmet like store grupper. Det er brukt variansanalyser (ANOVA) for å analysere om noen 

av variablene har innvirkning på endringen i skår på de tre subskalaene av IES-22 mellom 

første og andre gangs utfylling (tabell 5). Analysen er først gjort enveis (unadjusted), mot en 

og en variabel, deretter toveis (adjusted), for å se etter eventuelle interaksjoner mellom de 

uavhengige variablene. Eventuelle interaksjonsledd med P-verdi >0,1 eller uten verdi ble 

eliminert fortløpende. Alle resultater er rundet av til nærmeste tall med en desimal. 

Konfidensintervallene er satt til 95 % med signifikans nivå (P-verdi) <0.05. 

Etikk 
SOFUS er tilrådd av regional etisk komite. Alle kvinnene ga sitt skriftlige samtykke før 

deltakelse og alle data ble anonymisert før statistisk analyse. 

•Alvorlig avvik med behandlingsmuligheter, men diagnostisk eller 
prognostisk usikkerhet. 

•For eksempel myelomeningocele med hydrocephalus, hypoplastisk venstre 
hjertesyndrom, diafragmahernie med lunge:hoderatio <1.0. 

1 

•Mildt til moderat alvorlig avvik med gode behandlingsmuligheter, uten 
diagnostisk usikkerhet. 

•For eksempel gastroschise, unilaterale nyrecyster, unilateral klumpfot. 
2 

•Mildt til moderat alvorlig avvik med gode behandlingsmuligheter med 
diagnostisk usikkerhet.  

•For eksempel bilateral klumpfot eller leppespalte uten andre markører for 
sykdom, men assosiert med syndromer som ikke kan oppdages prenatalt. 

3 

•Uavklart. 

• Mistanke om avvik, men diagnosen avhenger av invasiv test (for eksempel 
omphalocele, bilateral klumpfot med kromosomale markører), eller 
suboptimal ultralydundersøkelse (for eksempel på grunn av overvekt).  

4 
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Resultater 
Studiegruppen inneholder kvinner i fertil alder, 19-43 år, både førstegangsfødende og 

flergangsfødende. De var i utgangspunktet stort sett normale gravide uten spesielle 

risikofaktorer for strukturelle fosteravvik, men 5 (6,6 %) av dem hadde opplevd å være gravid 

med fostre med avvik tidligere. Totalt 19 kvinner hadde en eller flere kroniske sykdommer, 

medregnet de med Body Mass Index (BMI)>30. Åtte opplevde komplikasjoner i 

svangerskapet, men det er ikke tatt hensyn til slike komplikasjoner i analysen, da de enten 

hadde sammenheng med fosterets tilstand (for eksempel polyhydramnion), eller inntraff etter 

utfylling av IES (for eksempel svangerskapsforgiftning). To av kvinnene var ikke etnisk 

norske, men kom fra andre deler av Europa. For øvrig informasjon, se tabell 1 og 2. 

n (%)

Alder 19-28 31 (41)

29-33 26 (34)

34-43 19 (25)

BMI før graviditet <18,5 2 (2,5)

18,5-25 48 (63)

25-30 12 (16)

≥30 12 (16)

Ukjent 2 (2,5)

Røyk Nei 66 (87)

Ja 10 (13)

Sivilstatus Gift/samboer 73 (96)

Singel 3 (4)

Utdanning Grunnskole/Videregående skole 35 (46)

Høyere utdanning 40 (53)

Ukjent 1 (1)

Tabell 1.  Sosiodemografiske variabler hos mor (n=76)

 
n (%)

Paritet ≥1 40 (53)

0 36 (47)

Tidligere spontanabort Ja 17 (22)

Nei 59 (78)

Tidligere provosert abort Ja 19 (25)

Nei 57 (75)

Tidligere strukturelt fosteravvik* Ja 5 (6)

Nei 71 (94)

Kronisk sykdom** Ja 19 (25)

Nei 57 (75)

In Vitro Fertilisering Ja 6 (8)

Nei 70 (92)

Tabell 2.   Graviditetsanamnese (n=76)

** Astma, arytmi, reumatisme, knutestruma, nyreavvik, myalgi, Leidenmutasjon, BMI>30

* Joubert syndrom, Fallots tetrade, Atrie-/ventrikkelseptumdefekt, Transposisjon av store arterier, 

Pyelektasi/hydronefrose

 

 

31 (41 %) av kvinnene fikk utført diagnostiske tester og ved andre gangs utfylling hadde 8 (10 

%) fått en bedre/mildere diagnose, 6 (8 %) hadde fått en forverret diagnose og 62 (82 %) 

hadde ingen endring. Se for øvrig tabell 3 for mer informasjon. 
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n (%)

Gestasjonsalder  ved inklusjon <18 uker 15 (20)

18-22 uker 33 (43)

>22 uker 28 (37)

Diagnostisk usikkerhet ved inklusjon Sikker 30 (39)

Usikker 46 (61)

Avvikets alvorlighet ved inklusjon Alvorlig 14 (18)

Mild med behandling 28 (37)

Mild med behandling, usikker 13 (17)

Uavklart 21 (28)

Endring alvorlighet fra tid 1 til tid 2 Bedre 8 (10)

Stabil 62 (82)

Verre 6 (8)

Dager mellom IES 1 og IES 2 <21 dager 34 (45)

≥21 dager 42 (55)

Tabell 3. Forhold ved fosteret, n=76

 

Vi fant en tendens til redusert skår på alle tre subskalaene ved andre gangs utfylling. Verken 

gestasjonsalder, mors alder, paritet eller endret alvorlighet hadde signifikant sammenheng 

med dette ved justert ANOVA (P>0.050). Spontanabort var signifikant assosiert med redusert 

reduksjon i skår for unnvikelse (P=0.010) og psykofysiologisk aktivering (P=0.005). Det var 

ingen sammenheng mellom provosert abort og endring av IES-22 skår (Tabell 5).  

IES-subskala Median (min,max) Gjennomsnitt (SD) Median (min,max) Gjennomsnitt (SD)

Intrusjon 22 (1,35) 20.6 (9.2) 14 (1,35) 15.5 (9.3)

Unngåelse 9 (0,34) 9.8 (8.1) 4 (0,28) 7.5 (8.0)

12 (0,35) 13.7 (9.6) 6 (0,33) 9.4 (8.8)

Median (min,max) Gjennomsnitt (SD) Prosentvis reduksjon

Intrusjon 4.0 (-7,23) 5.1 (7.4) 25

Unngåelse 2.0 (-9,15) 2.3 (5.2) 23

3.5 (-7,26) 4.3 (6.3) 31Psykofysiologisk 

aktivering

Endring (Tid 1 - Tid 2)

Tabell 4. Impact of event scale (IES), målt rett etter ultralydundersøkelse og ca 3 uker etter (p<0.001)

Tid 1 Tid 2

Psykofysiologisk 

aktivering
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n Gjennomsnitt (KI) P-verdi Gjennomsnitt (KI) P-verdi Gjennomsnitt (KI) P-verdi Gjennomsnitt (KI) P-verdi Gjennomsnitt (KI) P-verdi Gjennomsnitt (KI) P-verdi

19-28 31 4.1 (1.5 - 6.7) 0.070 2.2 (-1.7 - 6.2) 0.149 2.3 (0.4 - 4.1) 0.496 0.5 (-2.2 - 3.2) 0.240 4.5 (2.3 - 6.8) 0.251 1.9 (-1.2 - 5.0) 0.570

29-33 26 7.7 (4.9 - 10.6) 5.7 (1.4 - 9.9) 1.5 (-0.5 - 3.6) -0.2 (-3.1 - 2.6) 5.5 (3.0 - 7.9) 2.8 (-0.5 - 6.1)

34-43 19 3.1 (-0.2 - 6.4) 1.6 (-2.3 - 5.7) 3.4 (1.0 - 5.8) 2.8 (-0.3 - 5.1) 2.3 (-0.5 - 5.2) 0.9 (-2.2 - 4.0)

0 36 4.2 (1.8 - 6.7) 0.333 2.6 (-1.1 - 6.4) 0.564 1.8 (0.7 - 3.5) 0.435 0.4 (-2.2 - 2.9) 0.403 5.0 (2.9 - 7.1) 0.356 2.5 (-0.5 - 5.4) 0.432

1+ 40 5.9 (3.5 - 8.2) 3.7 (0.2 - 7.2) 2.8 (1.1 - 4.4) 1.4 (-1.0 - 3.8) 3.7 (1.7 - 5.6) 1.3 (-1.4 - 4.1)

Ja 17 3.1 (-0.4 - 6.7) 0.213 1.5 (-2.9 - 5.9) 0.126 -0.6 (-3.0 - 1.8) 0.009 -1.0 (-4.0 - 1.9) 0.010 0.8 (-2.2 - 3.7) 0.008 -0.6 (-4.0 - 2.8) 0.005

Nei 59 5.7 (3.7 - 7.6) 4.9 (1.7 - 8.0) 3.1 (1.8 - 4.4) 2.8 (0.7 - 5.0) 5.3 (3.7 - 6.9) 4.3 (1.9 - 6.8)

Ja 19 4.2 (0.8 - 7.6) 0.551 2.7 (-1.5 - 7.0) 0.647 2.7 (0.3 - 5.1) 0.679 1.1 (-1.7 - 4.0) 0.708 4.1 (1.2 - 7.0) 0.884 1.7 (-1.7 - 5.0) 0.779

Nei 57 5.4 (3.4 - 7.3) 3.6 (0.5 - 6.7) 2.2 (0.8 - 3.5) 0.6 (-1.4 - 2.7) 4.4 (2.7 - 6.0) 2.1 (-0.3 - 4.5)

<18 dager 15 4.5 (-0.7 - 8.3) 0.307 3.3 (-1.1 - 7.8) 0.542 0.7 (-1.9 - 3.4) 0.065 0.3 (-2.7 - 3.3) 0.141 3.9 (0.7 - 7.0) 0.030 2.6 (-0.9 - 6.1) 0.059

18-22 dager 33 6.5 (4.0 - 9.1) 4.2 (0.3 - 8.0) 3.9 (2.1 - 5.6) 2.5 (-0.2 - 5.1) 6.3 (4.2 - 8.5) 3.4 (0.3 - 6.4)

>22 dager 28 3.7 (0.9 - 6.5) 2.0 (-2.0 - 6.0) 1.3 (-0.6 - 3.2) -0.1 (-2.8 - 2.6) 2.1 (-0.2 - 4.4) -0.3 (-3.5 - 2.8)

Bedring 8 3.6 (-1.6 - 8.9) 0.649 2.0 (-3.4 - 7.5) 0.769 3.1 (-0.6 - 6.8) 0.756 1.6 (-2.1 - 5.4) 0.721 6.5 (2.2 - 10.8) 0.044 4.2 (-0.1 - 8.5) 0.184

Stabil 62 5.5 (3.6 - 7.4) 4.1 (1.6 - 6.5) 2.3 (1.0 - 3.7) 1.4 (-0.2 - 3.0) 4.6 (3.0 - 6.1) 3.0 (1.1 - 4.9)

Forverring 6 3.2 (-2.9 - 9.2) 3.4 (-3.1 - 10.0) 1.0 (-3.3 - 5.3) -0.4 (-4.8 - 4.1) -1.5 (-6.5 - 3.5) -1.5 (-6.6 - 3.6)

<21 dager 34 4.4 (1.9 - 6.9) 0.455 1.4 (-0.4 - 3.2) 0.169 2.3 (0.2 - 4.4) 0.014

≥21 dager 42 5.7 (3.4 - 7.9) 3.0 (1.5 - 4.6) 5.9 (4.0 - 7.8)

Tid mellom 

utfylling av IES

Uavhengig variabel

Paritet

Mors alder

Tidligere 

spontanabort

Tidligere 

provosert abort

Gestasjonsalder 

ved inklusjon

Endring i 

alvorlighet

Justert

Tabell 5 Endring (Konfidensintervall 95%) i skår på Impact of event scale (IES) subskalaer mellom 1. og 2. gangs utfylling

Avhengig variabel

IES intrusjon (n=76) IES unnvikelse (n=76) IES psykofysiologisk aktivering (n=76)

Ujustert Justert Ujustert Justert Ujustert

  

Diskusjon 
At stresskårene viser en generell tendens til å minke etter tre uker tolkes som normal mestring 

av stressende hendelser (3, 19, 20). Ved utfylling like etter ultralydundersøkelsen er mange i 

en sjokkfase, mens de ved andre gang har kommet over i reaksjonsfasen eller 

bearbeidingsfasen, hvor stressnivået vil være lavere. Økende gestasjonsalder kan representere 

økende tilknytning til fosteret (21) og, på grunn av gjeldende abortregler i Norge (22), 

redusere den gravides grad av kontroll over om hun vil fortsette svangerskapet eller ikke. Det 

var ingen forskjell i utfallsmål avhengig av gestasjonsalder i denne analysen. 

Vi fant ingen signifikant forskjell i endring av stresskår mellom gruppene som har fått endret 

diagnosen til bedret og forverret alvorlighet, dette kan skyldes at disse gruppene er små 

(henholdsvis n=8 og n=6). Kategorien sier noe om endring av diagnose og er ikke et absolutt 

mål på diagnosens alvorlighet, dermed vil man kunne finne kandidater fra alle fire 

opprinnelige alvorlighetskategorier de tre gruppene. Det er ikke brukt en kjent metode for 

kategorisering, det er subjektivt vurdert ut ifra resultatet fra eventuelle invasive tester. 

Resultatet kunne vært annerledes dersom man hadde laget en egen kategori for avvikets 
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alvorlighet ved andre gang og brukt denne i analysen. Det ble vurdert som uhensiktsmessig 

for denne studiens design, ettersom det ble brukt et relativt og kontinuerlig utfallsmål (endring 

i IES-22 skår).  

Spontanabort var eneste uavhengige variabel som signifikant predikerte mindre reduksjon i 

IES-skår på subskalaene for unnvikelse (P=0.010) og psykofysiologisk aktivering (P=0.005). 

Forfatteren kjenner ikke til at en slik sammenheng er funnet ved tidligere studier. Ettersom det 

mangler detaljert informasjon om de enkelte kvinnenes tidligere spontanaborter 

(gestasjonsalder ved abort, omstendigheter rundt aborten, tidsintervall til det aktuelle etc.), 

kan man ikke si noe mer om sammenhengen. Det kan tenkes at tidligere psykologiske traumer 

relatert til svangerskap, med medfølgende stressrespons, gir en kraftigere psykofysiologisk 

aktivering og at kvinnene derfor i større grad søker å unnvike situasjoner som igangsetter 

denne aktiveringen, noe som vil gi en økt skår innenfor disse to dimensjonene. Det var ingen 

signifikant assosiasjon mellom tidligere provosert abort og endring i stresskår.  

Bruken av selvutfylte spørreskjemaer kan gi mulige feilkilder, da det innebærer en risiko for 

at noen fyller ut skjemaet på måfå, ikke forstår spørsmålene eller har diskutert med sin partner 

eller andre under utfylling. En deltaker ble ekskludert på grunn av feil ved utfylling. IES-22 

spør om opplevd stress den siste uken og det kan tenkes at kvinnene ved første utfylling 

svarer basert på hvordan de har det i øyeblikket, mens de ved andre gangs utfylling i større 

grad baserer svarene på en sammenfatning av den siste uken. Tidsintervallet mellom utfylling 

varierer dessuten fra 9-35 dager. Selv om det er tilnærmet normalfordelt blant deltakerne, er 

det et stort spenn i tid, hvilket kan ha påvirket resultatene. Vi har ingen informasjon om det 

har skjedd andre ting i livet til deltakerne (dødsfall/sykdom i familien etc.) som kan ha 

påvirket deres psykiske tilstand. 

Konklusjon 
Psykologisk stress, målt som skår på IES-22, minket de første tre ukene etter påvisning av 

strukturelt fosteravvik. Ingen av variablene gestasjonsalder og bedre/forverret/stabil diagnose 

hadde noen signifikant innvirkning på reduksjon i opplevd stress. Kvinner som hadde 

gjennomgått en spontanabort hadde signifikant redusert nedgang i skår for unnvikelse og 

psykofysiologisk aktivering, men på grunn av manglende informasjon om detaljene rundt 

disse spontanabortene, kan man ikke trekke noen konklusjoner om kausalitet. Provosert abort 

predikerte ingen signifikant endring.  
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Det ble ikke funnet noen variabler som egner seg til å predikere hvem som kan behøve ekstra 

psykologisk oppfølging etter påvisning av fosteravvik.  Det kan være nyttig med videre 

forskning på dette temaet, hvor man samler inn mer informasjon om tidligere 

svangerskapsavbrudd og samtidige alvorlige livshendelser for å avdekke en eventuell 

sammenheng. 
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