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Psykisk helse 
ved Turner 
syndrom

Angst og bekymringer

Tristhet og depresjon

Selvbilde og selvfølelse

Infertilitet, fertilitetsprosesser og samliv



Livet handler ikke om hva man møter, men hvordan man møter livet



En historie….

• Sara, 8 år med Turner Syndrom. 
Foreldrene fikk vite om diagnosen 
da Sara var 2 år, og Sara fikk selv 
vite om det når hun begynte på 
skolen. Det opplevde hun som fint, 
siden hun fikk en forklaring på 
hvorfor hun følte seg litt annerledes 
enn de andre jentene. I tillegg viste 
hun at hun ikke var alene om å ha 
Turner Syndrom. 

Illustrasjoner: Bjørn-Magne 
Stuestøl, Frambu



• Sara, 8 år

• Føler seg litt annerledes

• Får fort venner, men trives best 
i små grupper

• Etter hvert sosial angst og 
skole-angst

Illustrasjoner: Bjørn-Magne 
Stuestøl, Frambu



Angst ved Turner 
Syndrom



Angst ved Turner 
Syndrom

• Hva er angst?

• Høyere sårbarhet for angst 
sammenlignet med 
jevnaldrende jenter

• 52 % forekomst i løpet av 
livet 

Cardosos et al. 2004; Hutaff-Lee et al. 2018; Schmidt et al. 2004



Angst ved Turner 
Syndrom

• Flere ulike former for angst:
• Sosial angst
• Spesifikk fobi
• Tvangslidelse (OCD)
•Agorafobi (frykt for å offentlige steder)
• Kombinasjon av flere angstformer/ angst 

og depresjon sammen
Cardosos et al. 2004; Hutaff-Lee et al. 2018; Schmidt et al. 2004



Bekymring



IKKE TENK PÅ EN ISBJØRN



2 tips for å håndtere 
bekymringer

• 1. Definere: Hva handler 
bekymringen om?

• 2. Problemløse: Hva kan jeg 
gjøre? Skriv ned en konkret 
plan



Urealistiske 
bekymringer?

• Hva er det verste som kan skje?

• Hva er det beste som kan skje?

• Hva er realistisk?

• Hva ville jeg sagt til en venn i samme 
situasjon?



Eksponering og angsthierarki



• Sara, 14 år

• Føler seg litt annerledes

• De sosiale relasjonene er enda 
mer kompleks

• Sliter med lavt selvbilde

• Leker best med de som er et 
parr år yngre

• Føler seg ensom og deprimert

Illustrasjoner: Bjørn-Magne 
Stuestøl, Frambu



Illustrasjoner: Bjørn-Magne 
Stuestøl, Frambu



Depresjon 
ved Turner 
Syndrom



Depresjon ved 
Turner 

Syndrom

• Høyere sårbarhet for depresjon 
sammenlignet med jevnaldrende

• 36 % forekomst i løpet av livet

• Et studie fant at flere hadde 
depressive plager blant de som 
hadde fått Turner Syndrom 
diagnosen sent (etter 13 år)

Cardoso et al., 2004; Reimann et al., 2018



Å ha en dårlig dag, tristhet og depresjon



• Jeg skal føle meg bra for å gjøre
en aktivitet

• Jeg skal gjøre en aktivitet for å 
føle meg bra



Nedadagående spiral
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Arbeidsark  3  Nedadgående spiral: Dårlig humør og 
tiltaksløshet  
 

 

 

Den nedadgående spiral illustrerer at nedstemthet, tiltaksløshet og likegyldighet 

gjør at vi ikke har lyst til å gjøre noe, som igjen påvirker humøret: 

 

Nedadgående spiral 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

                          

 

 

                           

 

                   

                                                 

               

  

 

                    

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Konklusjon: Hva vi gjør hver dag har en avgjørende innflytelse på humøret  

1.   Jeg er nedfor, 

sliten og tiltaksløs 

2.  Jeg klarer ikke å 

komme i gang med 

aktiviteter 

3.   Jeg opplever ikke        

noe godt mer 

4.  Jeg føler meg bare 

dårligere og dårligere 

5.  Jeg trekker meg 

enda mer tilbake 



Positiv spiral
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Arbeidsark 4  Oppadgående spiral: Lystbetonte 
aktiviteter og godt humør 
 

 

 

Den oppadgående spiralen viser hvordan lystbetonte aktiviteter påvirker 

humøret positivt: 
 

 

 

Oppadgående spiral 
 
  

 

                                                                                                              

 

 

                          

              

 

                           

 

                   

                                                 

               

  

 

                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Konklusjon: Når du er i dårlig humør, bør du gjøre noe positivt og 
lystbetont  

5. Humøret bedrer seg 

fortsatt og jeg er igjen 

aktiv 
4.  Jeg gjør mine 

daglige aktiviteter og 

føler meg bedre 

3.  Jeg føler meg 

straks bedre  

2.  Jeg følger planen 

min og gjør noe 

lystbetont  

1.  Jeg føler meg 

nedslått og tiltaksløs 



Positiv spiral



• Sara, 30 år

• Ønsker å stifte familie

• Vurderer IVF og eggdonasjon

Illustrasjoner: Bjørn-Magne 
Stuestøl, Frambu



Psykiske prosesser ved IVF



Vanlige psykiske prosesser ved IVF

Å være sjalu. 
Andre som forteller at 

de er gravide gjør 
vondt. 

Å ikke få vite noe gjør 
minst like vondt som å 

ikke vite. 

Ikke planlagte 
graviditeter gjør 

ekstra vondt. 

Gravide som klager 
over graviditeten gjør 

vondt. 

Unngåelse av venner 
som forsøker å få 

barn. 

Unngåelse av sosiale 
hendelser. 

Facebook og sosiale 
medier med nyheter 
om graviditeter gjør 

vondt.

Barn som har det 
vondt på nyhetene 

kjennes ekstra 
urettferdig. 

Kan påvirke forholdet 
til partneren din. 

Følelse av manglende 
kontroll.

Ekstra emosjonell av 
hormonbehandlingen.

Domar, 2002



Hva hjelper?

• Snakk med andre i samme situasjon

• Aksepter følelsene dine og unngå skammen

• Spør deg selv: ”Hva ville jeg sagt til en god 
venn/venninne i en liknende situasjon?”

• Skriv ned følelsene dine

• Minn deg selv på at hormonbehandlingen kan 
gjøre følelsene dine ekstra sterke

• Bryt ut av den onde sirkelen ved å gjøre en 
lystbetonte aktivitet

Illustrasjoner: Bjørn-Magne 
Stuestøl, Frambu



Vanlige prosesser ved IVF



• Sara, 36 år

• Lever et vanlig liv med jobb 
som sykepleier på spebarns 
avdeling på sykehuset

• Har familie og barn

• Jobber videre med selvfølelsen 
og å ha en god psykisk helse

Illustrasjoner: Bjørn-Magne 
Stuestøl, Frambu



• Rebekka, 36 år

• Lever et vanlig liv med jobb

• Har ikke familie

• Føler seg ensom

• Dårlig selvfølelse og føler seg 
annerledes

Illustrasjoner: Bjørn-Magne 
Stuestøl, Frambu



Psykisk helse i voksen alder

• Voksne kvinner med Turner Syndrom (gjennomsnittsalder 30 år/ 
range 18-59 år) rapporterte mer sosial isolasjon enn jevnaldrende 
(Amundson et al., 2010)

• Noen rapporterer ensomhet og lavt selvbilde (Frambu)

• Livskvalitet var negativ korrelert til diagnosetidspunkt

• Livskvalitet positiv påvirket av bedre kroppsbalanse og finmotorikk 
(Amundson et al., 2010)

Amundson et al., 2010



Psykisk helse i voksen alder

• Rapport fra Norge med voksne med kroppslig kjønnsvariasjon (voksne 
med Turner Syndrom)

• God livskvalitet

• Studien viser også psykisk sårbarhet. 

• Konsekvenser for selvbilde og kroppsbilde, tilfredshet med egen 
seksualitet og psykisk helse. 

• Diagnosetidspunkt og pubertet framstår som spesielt sårbare

• Etterlyser programmer som sikrer god ansvarsoverføring (fra barn til 
voksen). 

Feragen et al. 2019



Livskvalitet









Selvbilde og selvfølelse



Kan 
selvfølelsen 

bedres?

• Undersøkelse av 30 kvinner med TS:

• Alder 34.5 år (18-60 år)

• Workshop bestående av kognitiv 
adferdsterapi og narrativ terapi

• Fokus: Utfordre negative selv-
evaluering og å unngå unngåelse

• Resultat: Økt selvfølelse

Chadwick, Smyth & Liao, 2014



Kan 
selvfølelsen 

bedres? 
Utsagn…

• Livet er hva du selv gjøre ut av det, så gjør det 
beste ut av det

• Jeg vil feire det unike ved at vi er ulike. Jeg er mye 
mer enn min TS. Jeg er en unik individ med mine 
egne styrker.

• Jeg har lært å ha en større takknemlighet for livet 
jeg har og fått verdifull erfaring som andre ikke har.

• Fremover vil jeg fokusere mer på hva jeg har, enn 
hva jeg ikke har.

• Jeg har lært å se ting fra et annet perspektiv. Og jeg 
setter pris på at livsstilen vi har hatt som kvinne 
med TS ikke utsetter oss for like mye risiko som 
andre livsstiler.

Chadwick, Smyth & Liao, 2014



Den 
omvendte 

JANTELOVEN:

• Du skal tro du er noe.

• Du skal tro du er like god som alle andre, og alle er like god som 
deg.

• Du skal tro du er like klok.

• Du skal vite at du er like god som andre. Hvis du vet at du gjør 
ditt beste, kan du verdsette dem som er bedre.

• Iblant vet du mer enn andre.

• Du er ikke mer verd enn andre, men du er enestående som alle 
andre.

• Du duger til mye.

• Le av deg selv og din verden, det gjør deg fri.

• Du skal tro at mange bryr seg om deg.

• Du skal tro at du kan lære andre en hel del, og lære av dem.



Oppsummering

Lavt selvbilde

Angst

IVF og ønske om 
å få barn

Depresjon

Familieliv og voksenliv

Illustrasjoner: Bjørn-Magne Stuestøl, Frambu



Hvem kan hjelpe?

• Psykiatrisk sykepleier eller psykolog i 
kommunen (ring selv eller henvisning 
fra legen)

• Privatpraktiserende psykolog 
(henvisning fra legen)

• Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og 
barne og ungdomspsykiatrien (BUP) 
(henvisning fra legen)

• Habiliteringstjenesten (henvisning fra 
legen)

• Familievernkontoret (ring selv)

• https://www.hjelptilhjelp.no/

• Mental helse: Gratis døgnåpen telefon: 
116 123 (se mentalhelse.no)

https://www.hjelptilhjelp.no/


TAKK for 
oppmerksomheten!

SPØRSMÅL?



Videre lesning og spill

• SELVHJELP GENEREL PSYKISK HELSE

• Bøker: Solfrid Raknes: Psykologisk førstehjelp

• Bøker: Hanne Brorson: Tankevirus

• OM IVF-PROSESSEN

• Dagbok: Me, myself and IVF (etsy.com)

• Alice Domar: Conquering infertility
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