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En fortsatt bred tilgang på Mamma Mia-app’en vil gi verdifull ny kunnskap og erfaring 

• Depresjon i svangerskap og barseltid rammer for mange kvinner i Norge, og vi 

vet at dette går utover mor, barn og partner. 

• Kompetansesenteret har funnet en svært lovende løsning – Mamma Mia er et 

tiltak som virker!  

• App’en kan forhindre mange nye tilfeller og gi mulighet for tidlig intervensjon. 

• Forskning er godt i gang. Vår mulighet til å redusere perinataldepresjon i Norge 

er innen rekkevidde. 

• Tilbudet står i risiko fordi støtten til lisens faller bort før tilbudet er 

ferdigutviklet. 

 

Psykisk helse i svangerskap og barseltid 

Svangerskapet og tiden etter fødsel er en sårbar tid, og studier viser gjennomgående at 

kvinner har økt risiko for å utvikle psykiske lidelser i denne livsfasen (Munk-Olsen et al., 

2006). Både internasjonal og nasjonal forskning har typisk rapportert en forekomst på 10-

15% (Gavin et al., 2005), men tallene ser ut til å være økende. Om lag 50% av de som 

opplever barseldepresjon er deprimerte allerede under svangerskapet (Heron et al., 2004). 

Dette sender et klart signal om at innsatsen for å oppdage og behandle depresjon bør starte 

allerede i svangerskapet. Forebygging er viktig blant annet fordi under 50 prosent av 

tilfellene oppdages og under halvparten av dem igjen mottar adekvat behandling.  

Individuelle og samfunnsøkonomiske konsekvenser 

Under- eller ubehandlede depressive symptomer er assosiert med en rekke dårlige utfall hos 

mor, barn og partner (Burgess, 2011; Field et al., 2017; Grote et al., 2010), og en betydelig 

samfunnsøkonomisk belastning i form av økt behov for helse- og sosialtjenester, økt 

sykefravær og redusert helserelatert livskvalitet i et livsløpsperspektiv (Bauer et al., 2014). 

Når den britiske Bauer-studien anvendes på norske forhold, snakker vi om kostnader knyttet 

til ett årskull av fødsler i størrelsesorden fem milliarder kroner.  

Mamma Mia – et kunnskapsbasert tiltak som kan redusere depresjon 

«Mamma Mia» er et universalforebyggende tiltak (en app) som følger kvinnen fra midten av 

svangerskapet til babyen er 6 måneder gammel. Mamma Mia er forskningsbasert og tilbyr 

kvalitetssikret informasjon for å forebygge depresjon og fremme god psykisk helse. 

Tilbakemeldinger fra gravide, nybakte mødre og helsepersonell har stått sentralt i utvikling av 

programmet. 

Den første randomiserte kontrollerte studien av Mamma Mia, der 1342 kvinner deltok, viste 

mellom 20-25% færre med symptom på depresjon ved bruk av Mamma Mia i kombinasjon 

med ordinær oppfølging fra helsestasjonstjeneste - sammenlignet med kun ordinær 

oppfølging (Haga et al., 2018).  

Kostnader ved bruk av Mamma Mia og mulige gevinster 

• Vi kjenner lisenskostnaden Helsedirektoratet betalte for generell tilgang på Mamma 
Mia i 2022 og erfarte at det var om lag 10 000 gravide som brukte app’en (av 55 000).  

• Vi vet at blant disse 10 000 kunne vi forvente at minst 1000 (10 prosent) erfarte 
perinataldepresjon. 

• Fra den første studien har vi tall på forventet reduksjon av forekomst ved bruk av 
Mamma Mia og vi kan regne oss frem til at dersom en kvinne skal unngå depresjon, 
må i gjennomsnitt 32 gravide ha brukt Mamma Mia.  
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• Lisenskostnad for 32 brukere utgjorde 15 000 kroner - og det tilsvarte da kostnaden 
for ett unngått tilfelle av perinatal depresjon. 
 

Spørsmålet blir dermed hva kan den potensielle gevinsten ved å unngå et tilfelle av 
perinataldepresjon være, målt i kroner? 
 
En rapport fra Storbritannia fra 2014 kan gi en god indikasjon (Bauer et al, 2014). I denne 
rapporten ble merkostnader ved perinataldepresjon beregnet både for mor og for barnet, og 
det i et livsløpsperspektiv. Omregnet til norske 2022-kroner viser den at  
 

• Merkostnader i form av økt bruk av ulike helse- og sosialtjenester for mor utgjør 
20 000 kroner 

• Tilsvarende merkostnader for barnet utgjør 34 000 kroner 

• Merkostnader ved ekstra skoletiltak for barnet utgjør 38 000 kroner 

• Produktivitetstap eller sykefraværskostnader for mor utgjør 30 000 kroner 

• I tillegg til dette kommer verdien av tapt helserelatert livskvalitet som langt overstiger 
de første fire kulepunktene til sammen.  

• Samlet sett beregnet den britiske studien merkostnadene til nærmere en million per 
tilfelle av perinataldepresjon.  

 
Det innebærer at om vi legger til grunn en effekt lik den som ble funnet i den første Mamma 
Mia-studien, er det stor sannsynlighet for at lisenskostnaden i 2022 blir spart inn gjennom 
lavere bruk av helsetjenester de neste årene. Med rundt 300 færre tilfeller av 
perinataldepresjon i 2022, kan innsparingen bare for helse- og sosialtjenester alene ligge fra 
16 millioner kroner og oppover. I tillegg kommer gevinster knyttet til redusert sykefravær, 
gevinster for barna og ikke minst økt helserelatert livskvalitet for mange. 
 
Vi trenger mer kunnskap 

I den første Mamma Mia-studien fant vi at kvinner med lav utdanning og stor grad av 

depresjonssymptomer ved oppstart var mer tilbøyelig til å droppe ut av studien. I tillegg 

uttrykte deltagerne ønske om støtte fra jordmødre og helsesykepleiere i bruken av app’en. Vi 

gjennomfører nå en ny intervensjons- og implementeringsstudie for å evaluere hvordan 

støtte fra jordmødre og helsesykepleiere påvirker effekten av «Mamma Mia» og den økte 

ressursbruken/kostnadene som følge av dette.  

Trettien kommuner (40 helsestasjoner) fra hele landet er med i studien, og halvparten av 

disse får opplæring og veiledning i hvordan implementere Mamma Mia i de faste 

konsultasjonene ved helsestasjonstjenesten under svangerskapet og i barseltiden. Økt 

involvering fra helsestasjonene vil øke Mamma Mia-kostnadene, kanskje opp mot det 

dobbelte. Likevel indikerer den britiske studien langsiktige besparelser som langt overstiger 

dette.   

Prosjektet har fått bevilget ti millioner fra Forskningsrådet. Det startet høsten 2020 og varer 

fram til høsten 2030. Forskningsprosjektet er en del av et internasjonalt samarbeid som også 

inkluderer et NFR-finansiert Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (Forhelse - 

Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester).  

Viktige forskningsspørsmål:  
 

• Hvilken betydning har helsepersonellets involvering for effekt og kostnadseffektivitet 

av Mamma Mia, på kort og lang sikt (15-20 år)? 

• På hvilke helsetjenesteområder kan vi dempe presset i årene som kommer? 

https://forhelse.no/
https://forhelse.no/
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• Hva kjennetegner de kvinnene som trenger støtte fra helsepersonell for å dra nytte av 

Mamma Mia?  

• Kan vi forvente en reduksjon på 20-25 prosent i forekomst av perinataldepresjon 

fremover? 

• Hvordan bør et tiltak som Mamma Mia implementeres for å oppnå best mulig effekt 

og kostnadseffektivitet? 

Studien vil gi verdifull kunnskap om implementering av digitale tjenester i primærhelse-

tjenesten som har overføringsverdi til andre, lignende tiltak.  
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