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Abstrakt 

Bakgrund: 13 procent av alla kvinnor drabbas av postpartum depression (PPD) 

efter förlossningen. PPD påverkar inte bara modern som individ utan även barnet 

och resten av familjen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 

sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet med familjer som drabbats av 

postpartum depression. Metod: Litteraturstudie. Databaserna Pubmed och Cinahl 

har använts i studien. Tre kvantitativa artiklar har använts och tolv kvalitativa. 

Resultat: Första mötet mellan sjuksköterskan och kvinnan med PPD har stor 

betydelse. Mödrarna känner sig trygga och vågar öppna sig mer om de har en bra 

relation med sjuksköterskan. Mödrarna anser att det är lättare att ta emot råd från 

en sjuksköterska de har god relation med. Diskussion/Slutsats: God 

kommunikation, information och kontinuitet bör förbättras i vården. 

Sjuksköterskorna behöver mer kunskap om PPD för att kunna ge familjerna bästa 

tänkbara vård. Har sjuksköterskorna god kunskap kommer även relationen med 

familjen att stärkas. 

 
 

 

 

 

 

Nyckelord: Familj, förlossningsdepression (Postpartum depression), 

litteraturstudie, omvårdnad, sjuksköterska och stöd. 
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Bakgrund 

Postpartum depression (förlossningsdepression) är en sjukdom som berövar en 

kvinna glädjen av sitt barn, påverkar hennes relation med sin familj och ibland 

hela hennes liv. Tyvärr lider många kvinnor i tysthet med denna sjukdom 

(Kennedy, Beck & Driscoll, 2002). Ungefär 13 procent av alla kvinnor drabbas av 

postpartum depression (PPD) efter förlossningen. Som nyförlöst mor har man stor 

sårbarhet och det kan visa sig på olika sätt. Den normala sårbarheten efter 

förlossning visar sig genom att modern är uppmärksam och lyhörd över barnet 

och dess behov, men ibland går det för långt och det leder till att modern hamnar i 

en nedåtgående spiral och drabbas av en depression. PPD har samma symtombild 

och sjukdomsförlopp som depressioner under andra perioder i livet, men som 

nybliven mor upplever man depressionen annorlunda. Det är stor risk att 

självförtroendet dalar och att modern går miste om spädbarnstiden som är en 

viktig period i livet. Symtomen för PPD är sänkt stämningsläge, vardagen känns 

grå, stora skuldkänslor över att inte vara glad över barnet, känna sig otillräcklig 

som mor, koncentrationssvårigheter, minskad aptit, sömnrubbingar, ökad oro och 

ibland även ångesttillstånd (Sjögren, 2005, s. 74-77). Många mödrar känner att de 

inte vet vem de är längre, att de har förlorat sin identitet. Deras känslor är inte de 

känslor som de hade förväntat sig att ha efter att ha fått barn och det ger dem 

känslor av skam och självnedvärdering (Driscoll, 2006). 

 

Efter en förlossning ändras hormonbalansen, östrogen- och progesteronproduktion 

kvinnan haft under graviditeten sjunker drastiskt och kvinnan får liknande 

symtom/känslor som vid klimakteriet. Dessa känslor försvinner vanligtvis efter 

några månader, men hos vissa kvinnor stannar de kvar och övergår i ett depressivt 

tillstånd. Detta är en av anledningarna till att kvinnor utvecklar PPD (Weström, 

Åberg, Anderberg & Andersson, 2005, s. 110). Andra orsaker till PPD kan vara 

konflikter i parrelationen, stressande händelser, dåligt stöd från anhöriga samt 

ekonomiska svårigheter. Det har även visat sig att tidigare depressioner kan ge en 

ökad risk för att drabbas av PPD (Hwang & Wickberg, 2001, s.34-36). PPD 

påverkar inte bara modern som individ utan även barnet och resten av familjen. 

Studier har även visat att PPD påverkar modern och barnets personliga relation 
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och anknytning till varandra (Beacham, May, Williams, Schenk, Askew, Walker 

& Norwood, 2008). Stressen ökar och förmågan att ta hand om sitt barn försämras 

för båda föräldrarna, det har även visat sig att fadern i familjen kan drabbas av 

depression under spädbarnstiden. Den känslomässiga anknytningen mellan 

föräldrar och barn är oerhört viktigt. Det har visat sig att barn till en svårt 

deprimerad mor har lägre aktivitetsnivå, jollrar mindre, tittar bort vid ögonkontakt 

och protesterar oftare. Deprimerade mödrar är antingen tillbakadragna eller 

påträngande. Oengagemang, att inte besvara barnets försök till kontakt och ett 

känslokallt bemötande är exempel på hur en tillbakadragen mor fungerar. Barnet 

blir då i större utsträckning missnöjd och protesterar mer. En påträngande moder 

har ett bryskt tonfall mot sitt barn och avbryter barnet i deras lek. Barnet blir då 

undvikande och vill inte se på sin mor. Föräldrarna drabbas av känslan av 

otillräcklighet de känner sig oförmögna att uppfylla barnets behov (Hwang & 

Wickberg, 2001, s.34-36).  

 

Enligt Kirkevolds (2000, s. 130-140) tolkning av Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori, utgår från att se människan som ”en unik, oersättlig individ en 

varelse som bara existerar en enda gång i denna värld; lik men också olik varje 

annan person som någon gång har levat eller kommer leva”. Att förhålla sig till en 

individs personliga upplevelse av sjukdomen är viktigt, sjuksköterskan ska även 

få patienten att betrakta sjuksköterskan som en individ och inte som en roll, det 

vill säga att man som sjuksköterska ska ha en empatisk förmåga. Enligt samma 

tolkning påpekar Travelbee även hur viktigt det är att kommunicera för att lindra 

patientens känsla av ensamhet. Det som påverkar individens hälsa negativt är 

sjuksköterskans ansvarsområde, det är viktigt att hjälpa patienten att 

hantera/uthärda sjukdomen och hjälpa patienten att finna en mening. 

 

Inom primärvården har sjuksköterskor ansvar att förebygga hälsorisker och 

motivera till att förändra livsstilen samt att individualisera vården. De har även 

ansvar att bedöma patienters resurser, motverka komplikationer vid sjukdom, vård 

och behandling, undervisa och stötta patienten samt närstående (Socialstyrelsen, 

2005). Många mödrar med PPD blir aldrig upptäckta. Det finns olika sätt att 

identifiera dessa kvinnor, rutinkontrollerna för att upptäcka PPD utförs av 

barnsjuksköterskan. Den vanligaste formen av dessa rutinkontroller är EPDS 
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(Cox, Holden & Sagovsky, 1987). Edinburgh Postnatale Depression Scale (EPDS) 

är ett instrument som används för att upptäcka PPD hos nyblivna mödrar. 

Kvinnan ska svara på tio påståenden som beskriver hur hon har känt sig under de 

senaste sju dagarna och man rekommenderar kvinnan att göra en EPDS skattning 

åtta till tio veckor efter förlossningen. Varje svar skattas från 0-3 och ju högre 

siffror man får desto mer ökar intensiteten i de depressiva symtomen. Man 

använder den här skalan som hjälp när man erbjuder kvinnan samtal och stöd om 

det visar sig att de inte mår bra (Driscoll, 2006;Wickberg & Hwang, 2003, s.37-

43). Den som utför samtalet med den nyblivna modern när hon får svara på 

EPDS-formuläret är en sjuksköterska på BVC. Det är även sjusköterskans uppgift 

att erbjuda psykologkontakt till de med behov (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Det är viktigt att upptäcka postpartum depression i tidigt stadium så att kvinnor 

kan dra nytta av en tidigare behandling. Tidig behandling har visat sig minska 

varaktigheten av sjukdomen (Kennedy, Beck & Driscoll, 2002). 

Sjuksköterskor kan uppmuntra kvinnor med PPD att prata om sina känslor av sorg 

och även hennes förlust av de erfarenheter hon hade planerat och som hon sörjer. 

Det kan hjälpa mödrarna att bearbeta sorgen över förlusten av vem hon var och 

börjar bygga på vem hon blir. Som sjuksköterska kan man uppmuntra mödrarna 

att dela med sig av sina erfarenheter och söka hjälp för sina symtom. Det är viktigt 

att hjälpa mödrarna att återskapa, omstrukturera och integrera förändringar som 

moderskapet innebär i sin vardag (Driscoll, 2006).  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans roll i 

omvårdnadsarbetet med familjer som drabbats av postpartum depression. 

Frågeställningar 

 Hur arbetar sjuksköterskan i detta omvårdnadsarbete? 

 Vilka är omvårdnadsåtgärderna? 
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Metod 
 

Design 

Denna studie är utformad som en litteraturstudie som innebär att tidigare studier i 

detta ämne har analyserats och bearbetats (jfr Forsberg & Wengström, 2008, s 

29).  

 

Litteratursökning 

En litteratursökning har genomförts med hjälp av databaser och manuell sökning. 

Databaserna som har använts är PubMed och Cinahl, även manuell sökning har 

gjorts i rewiers referenslistor för att få mer material till studien. Dessa rewier 

hittades i de olika sökningar som har gjorts (jfr Forsberg & Wengström, 2008, s 

80). Mesh-termer som har använts är postpartum depression, nursing care och 

nurses, samt ord i fritextsökning postnatal depression, support, care och nurs*.  

Asterisktecknet (*) efter sökordet nurs är en trunkering, som innebär att 

sökningen täcker ordets alla böjningsformer (jfr Backman, 1998, s 161). Dessa 

ord har sedan kombinerats i olika kombinationer och vi har använt oss av 

begränsningen, Published in the Last 5 years, för att begränsa resultatet och för att 

få de senaste inom forskningen. Se tabell 1a och 1b för att se de olika 

kombinationer och antalet träffar. 

 

Inklusionskriterier 

 Publicerad mellan 2004 – 2009 (2010). 

 Skrivna på engelska. 

 Ska innehålla information som svarar på studiens syfte. 

 

Exklusionskriterier 

 De artiklar som inte har ett abstrakt. 

 Ej svarar på studiens syfte. 

 Ej etiskt granskad. 
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Tabell 1a. Översikt av sökord, sök kombinationer, antalet träffar och antalet funna artiklar 

2010-02-01. 

Sökord Pubmed 

 

Cinahl Totalt 

1 Postpartum depression 

2 Postnatal depression 

3 Nurs* 

4 Nursing care 

5 Nurses 

6 Support 

7 Care 

   

1 AND 4 AND 6 AND 7 107 (11) 26 (2) 133 (13) 

1 OR 2 AND 3 AND 6 204 (9) 65 (3) 269 (12) 

1 OR 2 AND 4 AND 5 AND 7 36 (5) 27 (3) 63 (8) 

(x) = antal utvalda artiklar 

Limits: Published in the Last 5 years. 

 

 

Urval och bearbetning 

Bearbetningen av materialet i studien har skett enligt SBU/SSF: nr 3 (1999, s.14-

16). Författarna har läst igenom artiklarna enskilt och gemensamt. 

 

Fas 1:  

I den första bedömningen, efter en litteratursökning i databaserna, blev 461 

stycken titlar och abstrakt lästa, men där många var dubbletter. 33 stycken artiklar 

passade till studiens syfte, 15 utav dessa 33 artiklar var dubbletter vilket innebär 

att 18 stycken gick vidare till en ytterligare granskning som sker i fas 2. En 

manuell sökning utfördes där 3 stycken artiklar passade till studiens syfte och gick 

vidare till fas 2. 

 

Fas 2:  

21 stycken artiklar skrevs ut och en ytterligare granskning har gjorts för att kunna 

välja ut de artiklar som ska vara med i studien, här tar man särskild hänsyn till att 

artiklarna är vetenskapliga och svarar på studiens syfte. 21 stycken artiklar har 

granskats och utav dessa 21 exkluderades 6 stycken artiklar, på grund av att 

artiklarnas resultat inte svarade på studiens syfte. 
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Fas 3: 

Slutligen i den tredje fasen har 15 stycken vetenskapliga artiklar granskats av båda 

författarna för att få en mer noggrann bedömning. Artiklarna granskades enligt 

SBU:s granskningsmall, se bilaga 1, som är gjord av Hellzén, Johanson och 

Pejlert (1999). I denna fas har dessa 15 artiklar klassificerats och värderats, fyra 

stycken värderades till medelkvalitet och elva stycken till hög kvalitet och kunde 

därmed inkluderas i studien. Se bilaga 2 för översiktstabell av inkluderade 

artiklar. 

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering av studierna har genomförts enligt SBU:s nr 3 (1999, s 14-15) 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie där man jämför 

undersökningsgrupper där deltagarna slumpvis har fördelats till antingen en 

kontrollgrupp eller till en eller flera experimentgrupper. 

 

• Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där man jämför en 

experimentgrupp med en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp 

(historisk kontroll). 

 

• Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp hos 

en defienrad grupp och saknar jämförelsegrupp. 

 

Dessutom har även studier med kvalitativ metod och design klassificerats och 

värderats [17], eftersom kvalitativa forskningsmetoder har en lång tradition inom 

omvårdnadsforskningen och det är de studier som bäst beskriver individers 

upplevelser och erfarenheter. För detta arbete har följande beskrivning använts: 

 

• Kvalitativ studie (K) är en studie där insamlade data t ex i form av intervjuer, 

berättelser eller observerade beteenden analyseras och presenteras i syfte att få 

fördjupad förståelse för livsvärden såsom upplevelser och erfarenheter hos 

individer [31] 
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De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en tregradig 

skala som hög (I), medel (II) eller låg (III), se Tabell 1c och 1d. 

 

Tabell 1c. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 3 (1999, s. 39). 

 I: Hög II: 

Medel 

III: Låg 

RCT Större välmonitorerad 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive 

behandlingsteknik. 

Patientmaterialet tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med för 

få patienter och/eller för 

många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter, 

otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter och 

adekvata statistiska metoder. 

- 

Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska 

metoder. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial 

som är väl beskrivet och 

analyserat med adekvata statistiska 

metoder (t ex multivariatanalys, 

fall-kontrollmetodik, ect). Lång 

uppföljning. 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför 

kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska 

metoder. 

 

Tabell 1d. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 3 (1999, s. 39). 

 I: Hög II: 

Medel 

II: Låg 

K Väldefinierad frågeställning. 

Relevant och tydligt beskrivet 

urval. Tydligt beskriven 

datainsamling och analysmetod. 

Logiskt och begripligt beskrivna 

tolkningar och slutsatser. God 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

- 

Vagt definierad frågeställning. 

Otydligt beskrivet urval. 

Otillräcklig beskriven 

datainsamling och 

analysmetod. Vagt beskrivna 

tolkningar och slutsatser. 

Oklar kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 
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Analys 

Litteraturstudien grundas på tolv kvalitativa samt tre kvantitativa artiklar. För att 

kunna identifiera mönster och teman har en innehållsanalys utförts, med det 

menas att man delar upp innehållet i meningsenheter för att sedan dela in dem i 

olika kategorier samt subkategorier. Artiklarna lästes igenom en första gång av 

båda författarna för att få en överblick av innehållet, därefter läste författarna 

artiklarna igen för att få en djupare förståelse och för att sedan dela in innehållet i 

meningsenheter. En grön överstrykningspenna användes för att tydliggöra 

relevant information och för att på ett lättare sätt kunna identifiera 

meningsenheter. Dessa meningsenheter bestod av korta och långa stycken, som 

sedan delades in i åtta stycken subkategorier samt tre stycken kategorier. För att få 

en överblick av artiklarnas innehåll skrevs innehållet in i en tabell som skapades i 

ett Word-dokument, se bilaga 2 (jfr Forsberg & Wengström, 2008, s 150; Polit & 

Beck, 2008, s 517). 

 

De kategorier och subkategorier som identifierades är: 

Relationer - Sjuksköterskans uppfattning om vikten av att skapa en relation, 

familjens upplevelser av att skapa en relation och förändringar i familjelivet. 

Stöd - Sjuksköterskans kunskap, familjens kunskap och mödrarnas och fädernas 

upplevelse av stöd. 

Känslor - Mödrarnas rädsla och känsla av otillräcklighet. 

 

Etiska överväganden 

Ett etiskt övervägande utfördes i samband med studiens start, innehållet i studien 

kommer från litteraturen och inte från personer. Alla vetenskapliga artiklar som är 

inkluderade i denna studie har fått tillstånd av en etisk kommitté, de artiklar som 

inte hade ett etiskt tillstånd har exkluderats från studien. De vetenskapliga 

artiklarna som användes var alla på engelska och översattes till svenska (jfr 

Forsberg & Wengström, 2008, s 77-78).  
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Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar femton vetenskapliga artiklar, fördelat 

på tolv artiklar utförda med kvalitativ metod och tre artiklar med kvantitativ 

metod. Studierna har utförts i följande länder Slovenien, Canada, Finland, 

Sverige, Japan, Taiwan, Hong Kong, Norge, Australien och USA.  

 

Relationer 

Sjuksköterskans uppfattning om vikten av att skapa en relation 

Inom primärvården är sjuksköterskorna mer medvetna om symtomen för PPD än 

vad sjuksköterskor på förlossningen är. De tycker att det är väldigt viktigt att man 

tar sig tid för dessa kvinnor, första mötet kan göra mycket. 

Primärvårdssjuksköterskorna kände ett ansvar att möta upp dessa kvinnor. Att till 

exempel göra ett extra hembesök om det visade sig att kvinnan hade lite stöd från 

sina anhöriga. Sjuksköterskorna på förlossningen och sjuksköterskorna inom 

primärvården kom överens om att föräldrarna ska bli informerade om PPD så 

partnern lättare kan se förändringar i kvinnans personlighet. Sjuksköterskorna 

ansåg att de hade för lite tid för att skapa ett förtroende till kvinnan, vilket då 

innebär att modern har problem att öppna sig (Mivsek, Hundley & Kiger, 2008). 

EPDS screening var ett arbetsredskap som hjälpte till att öppna upp ämnen och 

smärtsamma känslor. Tillsammans med modern kunde sjuksköterskan se över 

situationen och undersöka deras svar för att se över hur kvinnan kan hantera sina 

problem för att sedan gå vidare med sitt liv (Vik, Aass, Willumsen & Hafting, 

2009). 

 

Familjens upplevelser av att skapa en relation 

Familjerna tycker att det är lika viktigt att prata om familjens välmående som att 

väga barnet, om inte viktigare. Föräldrarnas upplevelse var att sjuksköterskan 

enbart pratade om deras känslor om det fanns tid över efter rutinkontrollerna. 

Familjerna påpekade att de tyckte att det var väldigt viktigt att de fick bli 

behandlade av en sjuksköterska som de kände och som de var på samma våglängd 

med. Om sjuksköterskan var professionell och kompetent kände föräldrarna att 

det var lättare att acceptera instruktioner och råd. Föräldrarna rapporterade en 

önskan om mer kontinuitet med barnavårdscentralen (BVC). De ansåg att det var 
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viktigt att familjen fick möta samma sjuksköterska vid varje möte, så att de kunde 

bygga upp ett förtroende till dem. De deprimerade mödrarna ansåg att de hade 

svårigheter att beskriva sina problem till okända sjuksköterskor på BVC. Det är 

svårt att erkänna att man behöver hjälp och när modern väl vågade erkänna att hon 

hade problem så lyfte sjuksköterskorna problemet till ytan och erbjöd de olika 

behandlingsalternativen som fanns. Moderns självförtroende är väldigt lågt och de 

hade känslan av att de blev bedömd på BVC och att sjuksköterskorna skyller  

problemen på föräldrarna (Tammentie, Paavilainen, Tarkka & Åstedt-Kurki, 

2009). 

 

Förändringar i familjelivet 

Många av föräldrarna är frustrerade och känner en stark känsla av misslyckande, 

de ansåg sig själva som inkompetenta (Leung, Arthur & Martinson, 2005). 

Föräldrarna känner att de inte har tid för varandra. Barnet är krävande och det 

känns som de har en 24 timmars tjänst för att observera och iaktta barnets 

reaktioner. Barnet har ingen regelbunden dygnsrytm och det är påfrestande för 

familjen. De känner att de har förlorat kontrollen över sina liv (Tammenitie, 

Paavilainen, Åstedt-Kurki & Tarkka. 2004). Kvinnorna skämdes för att be om 

hjälp, att de inte vet grunderna för att vara mor, vilket leder till ytterligare 

påfrestningar på deras psykiska hälsa. Många kvinnor fångas i gapet mellan 

verkligheten och de förväntningar som mödrarna har men även omgivningen. När 

verkligheten är annorlunda än vad man hade förväntat, känner sig kvinnorna 

frustrerade och förlorade (Leung, Arthur & Martinson, 2004). Många mödrar 

uttryckte ångest över de traditionella könsrollerna och de förväntningar de möter. 

De förväntades att omvandla och anpassa sig till nya system, att böja sig för de 

traditionella sociala normer som finns, att till exempel lyda sina svärföräldrar, 

hjälpa mannen och fostra barnen. Andra människors förväntningar var en del av 

varför deras egen identitet hotades. De kände att de hade tappat kontrollen över 

sig själva (Chen, Wang, Chung, Seng & Chou. 2005; Tseng, Hsu, Liu & Chen, 

2008). Mödrarna påpekade att de inte kunde ta hand om barnet nog bra och att det 

vore lättare om hon bara fick vara själv (Davey, Dziurawiec & O’Brien-Malone, 

2006). Fadern försöker hjälpa modern men har för lite tid i och med att han måste 

arbeta. De känner att hemmet börjar bli som ett fängelse. Fadern slutar umgås 

med sina vänner på grund av att han känner sig skyldig att vara hemma med 
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modern. (Tammenitie et al., 2004). Männen tyckte att den svåraste utmaningen för 

att hantera PPD var känslan av frustration, att det kändes som att allt de gjorde var 

fel. Om barnet grät och om mannen frågade om barnet fått mat tog mamman det 

som en förolämpning. Kommunikationen i förhållandet blev även sämre. Männen 

försöker avlasta mödrarna på olika sätt men möts endast av kritik (Davey et al., 

2006).  

 

Sammanfattning: Under denna kategori är det två stycken artiklar som värderats 

till medelkvalitet och sju stycken artiklar som värderats till hög kvalitet. Alla 

artiklar var av kvalitativ metod. 

Sjuksköterskorna känner att det finns för lite tid för att skapa ett förtroende till 

modern vilket då kan innebära att hon inte vill öppna sig till sjusköterskan. 

EPDS-screening var ett arbetsverktyg, som med hjälp av kvinnans svar, skulle 

hjälpa sjuksköterskorna att öppna upp ett samtal. Familjerna kände att det var 

lättare att acceptera instruktioner och råd om sjuksköterskan var professionell 

samt att det är lättare att skapa en relation och en trygghet med en sjuksköterska 

om man får träffa samma varje gång. Mödrarna behöver någon som lyssnar på 

deras berättelse, deras symtom, att någon talar om för dem att det inte är sämre 

än någon annan. Många av familjerna känner sig väldigt frustrerade och 

misslyckade, att barnet är krävande, att de inte har tid för varandra. Fadern 

känner att hemmet blir som ett fängelse, de umgås inte med sina vänner längre på 

grund av att han känner sig skyldig över att vara hemma. 

 

Stöd 

Sjuksköterskans kunskap 

Förebyggande och hälsofrämjande insatser är två viktiga uppgifter för 

sjuksköterskorna, men det är inte alltid lätt när det gäller psykisk hälsa på grund 

av bristande kunskap i ämnet och för dåliga arbetsverktyg. Sjuksköterskorna 

betonade vikten av att screena alla nyblivna mödrar, inte bara de som redan har 

blivit identifierad som riskgrupp. I vissa fall skulle sjuksköterskorna aldrig kunna 

gissa att modern har för höga poäng. Likaså är det viktigt att det är moderns val 

vad hon vill svara, sjusköterskan ska inte ha något inflytande utan bara visa 

respekt över de mödrarna svarar oavsett vad svaret blir. Sjuksköterskorna ska 
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även berätta att denna screening är ett verktyg för att kunna göra deras fortsatta 

vård så bra som möjligt (Vik et al., 2009). Sjuksköterskorna uppgav att de 

försökte följa relationen mellan modern och hennes barn och de uppgav även att 

det är praktiskt att informera och förklara för mödrar att även nyblivna mödrar 

kan känna sig låg. Det är viktigt att modern känner att sjuksköterskan är 

intresserad och har tid att lyssna på vad modern hade att säga. För att kvinnorna 

ska känna att sjuksköterskorna har tiden och viljan att lyssna på deras symtom, så 

använder sig sjuksköterskorna av frågor om bland annat kvinnornas känslor, aptit 

och sömn (Massoudi, Wickberg & Hwang, 2007). Goldsmith (2007) tar också upp 

att sjuksköterskorna, när de ska screena mödrar för PPD, ställer frågor angående 

deras humör, hemsituation och deras anpassning till det nyfödda barnet.  

We have to define the problem – to distinguish real depression and 

postnatal blues… There is a big difference between sadness and 

depression. Big difference. Because almost every postnatal woman 

has sadness caused by hormone swings… It is very common, while 

real depression isn’t. (Mivsek et al., 2008, s. 323). 

 

Familjens kunskap 

Många av kvinnorna berättade att det var väldigt hjälpsamt med en make som 

kunde ge ett känslomässigt stöd och att hjälpa dem hantera sina PPD-symtom. 

Men mödrarna tror att deras partner begränsas av deras brist på förståelse och 

kunskap om PPD (Letourneau et al., 2007). 

He fully supported me. I think the only reason he couldn’t have helped 

me more is he wasn’t sure how to. (Letourneau et al., 2007, s. 444). 

 

Männen är intresserade och har motivationen till att lära sig om sjukdomen, att 

förbättra och att ändra deras eget beteende. En egenskap som var påtaglig i 

studien var att männen visade en styrka i åtagandet till sin partner och deras barn. 

Männen ville på bästa sätt hjälpa sin partner att komma ur depressionen. De ansåg 

även att om mer kunskap om sjukdomen var tillgänglig så skulle det minska 

skammen som sjukdomen för med sig och fler familjer skulle söka behandling 

(Davey et al., 2006).  

 

Mödrarnas och fädernas upplevelse av stöd 

Mödrarna var mer benägna att acceptera stöd om de hade en etablerad, 

förtroendefull relation och kontakt med sjuksköterskan. Kvinnorna känner att de 
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vill ha någon som lyssnar på deras symtom och problem. Någon som erkänner att 

det är en svår tid, bekräftar att de är lika bra som andra nyblivna mödrar, som 

försäkrar dem att deras känslor inte är ovanliga. De vill även ha någon som inger 

hopp om att deras symtom ska förbättras. Familjen, vänner, andra mödrar och 

sjukvårdspersonal är viktiga personer för att få den här typen av stöd. Mödrarna 

ansåg att vårdpersonalen bör vara mer direkta i sitt tillvägagångssätt, en mamma 

rapporterade att vårdpersonal bör "ställa frågor och gräva djupare" för att finna 

mödrar som upplever symtom av PPD. Kvinnorna ville ha stöd från sjuksköterska, 

läkare, barnmorska, psykolog, kamrater eller andra kvinnor som haft PPD, 

förutsatt att de har en grundlig förståelse av symtom och behandling och att de 

inte är dömande (Letourneau et al., 2007). 

Vissa kvinnor som redan hade barn kände att de inte fick nog med stöd av 

sjuksköterskorna under deras sjukhusvistelse efter förlossningen. Det var precis 

som att sjuksköterskorna antog att de redan kunde allt eftersom de redan hade 

barn och gav därför inga råd. Mödrarna berättade att efter förlossningen så kände 

de sig fysiskt utmattade, som att de förlorat sin identitet, att de hade problem med 

deras nyfödda och att de hade svårigheter att anpassa sig till den nya relationen. 

Det var som om deras värld skakats om, och de fann sig plötsligt djupt isolerade, 

trött fysiskt och psykiskt, med ingen att vända sig till för stöd (Chen et al., 2005). 

Många av kvinnorna hade ett visst socialt stöd. De uppgav att partnern, föräldrar, 

familj, vänner och mamma grupperna fungerade som de bästa nätverken. Men de 

var oförstående när det gällde moderns känslor. Det visade sig i denna studie att 

mödrarna inte hade någon att vända sig till när det gällde svårigheter, speciellt 

känslomässiga problem (Buultjens & Liamputtong, 2006). Mödrarna behöver stöd 

från sin partner och även från anhöriga. Om inte modern får tillräckligt med stöd 

från sin partner så känner hon sig ensam. Men med stöd från fadern blir relationen 

starkare och hjälper dem båda att förstå den känslomässiga turbulensen 

(Tammenitie et al., 2004). Mödrarna känner sig lugnare om de får hembesök av 

sjuksköterskor och det kan hjälpa mödrarna att återhämta sig efter en förlossning, 

deras livskvalitet förbättras. De känner sig tryggare när någon har varit hem till 

dem och lyssnat på deras tankar och de fick mer självförtroende när 

sjuksköterskorna lade märke till deras kunskaper (Tamaki, 2008). Mödrarna 

rapporterade att kamratgrupper var en viktig källa till stöd. Diskussioner med 

andra mammor hjälpte dem se att de inte är ensamma och att andra föräldrar 
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kämpar med liknande problem (Tammenitie et al., 2004). Många kvinnor 

upplever att graviditeten gör så att de känner sig tyngda av ökad fysisk belastning, 

att de har konstant trötthet och minskad energi. Det är då väldigt viktigt att 

modern får tillräkligt med stöd från sin partner, familj och vänner. Stödet kan ge 

mental energi som behövs för att möta de psykiska förändringar en graviditet för 

med sig (Tseng et al., 2008). Även fäderna är i behov av stöd. Men de känner en 

motvilja till att be om hjälp, de vill helst visa en fasad att allt är bra. Däremot när 

de väl får stöd känner de att de får en fördelning av bördan, och lättare kan 

hantera pressen hemifrån. I denna studie så fick några män med kvinnor som lider 

av PPD delta i samtalsgrupper för att tala om deras upplevelser. Att delta i dessa 

samtalsgrupper var till stor nytta för dem eftersom de fick dela sina erfarenheter 

med män i samma situation. Det hjälpte dem inte bara att bli ett bättre stöd till 

deras partner och sitt barn, utan samtalen gjorde även att de minskade sin egen 

stress. Att delta i gruppen gjorde så att männen ökade sin förståelse för sin partner 

och det resulterade i färre konflikter och en mer öppen kommunikation i 

relationen (Davey et al., 2006). 

 

Sammanfattning: Under denna kategori var fyra stycken artiklar värderade till 

medelkvalitet varav två stycken var kvantitativa och två stycken var kvalitativa. 

Sju stycken artiklar värderades till hög kvalitet varav sex stycken var kvalitativa 

och en artikel var kvantitativ.  

Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är viktigt för sjuksköterskorna. 

Screena mödrar är något som sjuksköterskor tycker är viktigt eftersom att i vissa 

fall kan de inte se på en mor att hon mår dåligt, men det är också bra att göra det 

för att kunna ge mödrarna så bra vård som möjligt. Att ställa frågor om 

mödrarnas mående, hemsituation och så vidare, är även det ett bra sätt att 

screena mödrarna. Det är något som många sjuksköterskor använder sig av då 

EPDS-skalan inte är ett verktyg som förekommer i alla länder. För mödrarna är 

det viktigt att ha en partner som kan stödja dem, och männen är ofta väldigt 

intresserad av att lära sig mer om sjukdomen så att de kan ändra eller förbättra 

sitt beteende mot sin partner. Mödrarna upplever att de har förlorat sin identitet, 

att hela deras värld har skakats om och att de har svårt att anpassa sig till 

relationen med det nyfödda barnet. 
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Känslor 

Mödrarnas rädsla 

I vissa fall är mödrarna rädda att erkänna deras symtom, de är rädda för att någon 

ska komma och ta deras barn ifrån dem på grund av att deras moderskap skulle 

ifrågasättas. Många av mödrarna hoppades att deras känslor var något som alla 

nyblivna mödrar går igenom och att de snart skulle avta. Mödrarna förnekade sina 

symtom för att de skulle betraktas som den perfekta modern (Letourneau et al., 

2007). Chew-Graham, Sharp, Chamberlain, Folkes och Turner (2009) säger i sin 

studie att många av kvinnorna beskrev en rädsla av hur de skulle bli bemötta av 

sjuksköterskan om de berättade om sina känslor. De var livrädda att de skulle 

uppfattas som en dålig mor och sa därför inte hela sanningen om deras känslor. 

Mödrarna var även rädda att deras känslor var så fel att sjuksköterskan skulle 

anmäla dem till socialtjänsten.  

There is something deep down inside telling you that you really do 

need this, and you really do want it… but what comes out of your 

mouth is, ‘No, I don’t need any help’ even though inside, you’re 

screaming, and saying, ‘Yes, for God’s sake, help me.’ (Letourneau et 

al., 2007, s. 445). 

 

När mödrarna är hemma ensamma med sitt nyfödda barn, känner de sig 

förvirrade, osynliga och att de hade förlorat sin självständiga identitet. Flera 

upplevde att de hade svårt att känna igen sig själva, att de var revolutionerande att 

få ett barn. Mödrar som tidigare hade en positiv och glad bild av sig själv, kände 

sig nu ledsen, tänkte negativa tankar och hade svårt att se ljuset. De kämpade för 

att hålla humöret uppe för att undvika att bli fångad i mörkret. De flesta har en 

egen definition av hur en god mor ska vara. En god mor ska bli glad när hon fått 

ett friskt barn, hon har tålamod. Som följd av denna tro, känner dessa kvinnor 

skuld, att de är en dålig mor när de inte blir glad på en gång över det nya barnet, 

att de ville ha tid för sig själv. De kände skuld och ånger när de inte fick uppleva 

känslor av omsorg och kärlek till barnet. Kvinnorna ställde höga krav på sig själv 

och kämpade hårt för att inte visa sig svag. Många mödrar uttryckte känslor av 

osäkerhet, okunnighet och kände sig oförberedd över att ha ett barn med tanke på 

alla konsekvenser av föräldraskap, vissa mödrar saknade förtroende att vara 

ensamma med barnet (Edhborg, Friberg, Lundh & Widström, 2005). 
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…I didn’t want to talk with anybody about it, I always had to pretend 

that I was doing just great…I thought that wasn’t normal, that I was a 

bad mom who felt that way… (Edhborg et al., 2005, s. 264).  

 

Känsla av otillräcklighet 

Fädernas upplevelser av BVC var att de inte kände sig behövda eller välkomna 

dit. Oftast följde de med på det första besöket men sen inget mer. De tyckte att 

sjuksköterskorna bara fokuserade på barnet och modern och att deras närvaro inte 

var nödvändig (Tammentie et al., 2009).  

…when I just went there, they looked a bit, like what’s he doing here, 

but I just went even though they didn’t talk to me but just to the wife  

(Tammentie et al., 2009, s. 720). 

 

Kvinnorna känner att de inte klarar av moderskapet eller att de inte kan skapa ett 

band till barnet. PPD är en fruktansvärd, isolerande känsla för dessa kvinnor. 

Depression efter förlossning är en verklig faktor och försvagande villkor som stör 

de flesta aspekter i kvinnans liv och deras familjer (Buultjens & Liamputtong, 

2006).  

I guess I thought motherhood would be a really happy time… there is 

that picture that the Huggies add paints where it is all warm and 

furry… and it’s not. I guess for that reason I was let down by those 

expectations… (Buultjens & Liamputtong, 2006, s. 80). 

 

Sammanfattning: Under denna kategori var två stycken artiklar värderade till 

medelkvalitet där båda var kvalitativa. Tre stycken artiklar värderades till hög 

kvalitet och alla var kvalitativa. 

Många mödrar vågar inte erkänna att de mår dåligt, de tror att det är känslor 

som alla mödrar får och att de snart kommer att avta. De förnekar istället sina 

symtom för att de skulle betraktas som den perfekta modern. Att vara ensamma 

med sitt nyfödda barn gör att mödrarna känner sig förvirrade och osynliga, vissa 

hade svårt att känna igen sig själva. De mödrar som tidigare var positiva och 

glada var nu negativa och hade svårt att se ljuset. Alla har sin egen definition av 

hur en god mor ska vara, vilket innebär att de ställer väldigt höga krav på sig 

själva, och när de inte kan uppfylla dessa krav så känner de sig misslyckade. 

Vissa mödrar känner att de inte klarar av moderskapet och att de inte kan skapa 

ett band till det nyfödda barnet.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans roll i 

omvårdnadsarbetet med familjer som drabbats av postpartum depression. I en 

tolkning av resultatet i denna studie framkom det att sjuksköterskorna har för lite 

tid och för dålig kunskap när det gäller att ta hand om kvinnor med PPD. Det 

beror på att nyblivna mödrar inte stannar kvar lika länge på sjukhuset efter sin 

förlossning och detta leder då till att sjuksköterskorna inte hinner lära känna 

kvinnorna eller se symtom som kan tyda på att de lider av PPD. 

Primärvårdssjuksköterskorna kände sig mer medvetna om denna sjukdom än vad 

sjuksköterskorna på förlossningen gjorde. En tydlig skillnad mellan attityder hos 

sjuksköterskorna på förlossningen och inom primärvården visades genom att 

sjuksköterskorna inom primärvården känner sig mer engagerad och ett större 

ansvar att möta dessa kvinnor medan sjuksköterskorna på förlossningen anser att 

det är läkarens ansvar. Liknande resultat har även rapporterats av Mivsek et al. 

(2008).  

Tid och kunskap är något som det ofta är brist på. Att sjuksköterskorna inom 

primärvården har mer kunskap om denna sjukdom speglar sig även i verkligheten. 

Man får lämna sjukhuset tidigt efter förlossningen, vilket leder till att barnmorskor 

inte hinner få sig en uppfattning över hur mödrarna mår.  

 

Att skapa en relation mellan familj och sjuksköterskorna tyckte båda parter var 

viktigt, mödrarna kände sig trygga och kunde prata mer öppet med en 

sjuksköterska som de kände, samt att sjuksköterskorna kunde lära sig att se på 

modern om hon hade några symtom av PPD om de hade träffats tidigare och 

skapat en relation med varandra. För att kunna undersöka om modern lider av 

PPD, använder man sig ofta av EPDS-screening. Men man använder sig även av 

frågor, att samtala med kvinnan. Sjuksköterskorna ställer frågor angående 

moderns mående, moderns relation till barnet, deras hemsituation och så vidare. 

Mödrarna påpekade ofta hur familjelivet förändrades, de känner att de behöver bli 

bekräftade av någon utifrån, att någon lyssnar på dem och talar om för dem att de 

känslor som mödrarna känner är tillfälliga (jrf Goldsmith 2007; Massoudi, 

Wickberg & Hwang, 2007). 
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Ett gott bemötande är viktigt inom sjukvården, och för det krävs att man ska se 

människan, att man ger patienten tid att öppna sig. Om patienten ska kunna öppna 

sig krävs det att man har en god relation till varandra, att personen känner sig 

trygg i mötet med sin sjuksköterska. Det krävs inte bara en EPDS-screening för att 

veta hur modern mår utan hon måste även vilja beskriva sina känslor. 

 

Enligt Kirkevolds (2000, s. 130-132) tolkning av  Joyce Travelbee så är det viktigt 

att man ser helheten, hur samspelet är mellan sjuksköterska och patient för att 

kunna ge en god omvårdnad. Hon tar även upp att lidande är en del av livet, något 

som alla människor någon gång kommer att uppleva. Lidandet kan bero på 

förluster av till exempel sin identitet. I omvårdnaden skall man som sjuksköterska 

hjälpa familjer eller individer att hitta en mening i lidandet. Det är viktigare att 

sjuksköterskan lägger ner sin tid på patientens upplevelser och beskrivningar för 

att få en egen bild av patientens tillstånd, än att fokusera på det som annan 

personal har diagnostiserat och beskrivit.  

Det framkom även att mödrarna var rädda att erkänna deras symtom för 

sjuksköterskorna på grund av att de var rädda för att bli anmälda och att någon 

skulle ta deras barn ifrån dem. De ville inte framstå som en dålig mor, vilket 

gjorde att de inte berättade allt för sjuksköterskan (jfr Chew-Graham et al. 2009; 

Letourneau et al. 2007). 

Det är viktigt att man som sjuksköterska ger kvinnorna tid till att prata om deras 

upplevelser, att man informerar om detta fenomen så att mödrarna inser att det är 

en sjukdom och att det inte har att göra med hur de är som mor, men även för att 

kunna hjälpa dem att komma vidare ur denna period. Att ge information om PPD 

kan hjälpa både kvinnorna och männen. För kvinnorna att se en utväg från 

sjukdomen och för männen att ge dem så bra redskap som möjligt för att hjälpa 

sin partner dit.  

Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap, få patienten att 

uppnå det som är målet med omvårdnaden. Kommunikationen är en process som 

hjälper sjuksköterskan att skapa en relation med patienten och därefter kunna 

uppnå målet med omvårdnaden (Kirkevold, 2000, s. 136).  

 

 



19 

 

Metoddiskussion 

Den valda metoden till denna studie är litteraturstudie där författarna har sökt i 

databaser samt använts sig av manuell sökning för att finna vetenskapliga artiklar 

som svarar på studiens syfte. Eftersom litteraturstudien skulle utföras under en 

viss tid, begränsades materialet. Litteraturstudien består av tolv kvalitativa artiklar 

och tre kvantitativa. Författarna anser att det var kvalitativa artiklar som svarade 

bäst på syftet, sedan användes de kvantitativa artiklarna för att stärka resultatet 

och därmed stärker det innehållet i studien.  

Författarna ville belysa sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet med kvinnor 

som drabbats av PPD, och under sökningarna i databaserna så kom det mest upp 

artiklar som beskrev kvinnornas upplevelser av PPD, vilket författarna först såg 

som en nackdel men ändrade sedan åsikt då man utifrån kvinnornas och 

familjernas upplevelser kan urskilja och beskriva hur en sjuksköterska borde 

bemöta mödrarna med denna sjukdom och även familjen.  

 

Databassökningen gjordes i databaserna Pubmed och Cinahl för att få ihop 

information till studien. För att få så ny information som möjligt begränsade vi 

sökningen med Published in the Last 5 years, eftersom studien startades år 2009 

finns det därmed artiklar från år 2004 med i studien. Efter databassökningen ansåg 

författarna att litteraturen till studien var för tunn och därmed utfördes en manuell 

sökning. Den manuella sökningen utfördes genom att författarna läste igenom 

andra litteraturstudiers referenslistor som resulterade i att man fann ytterligare 

litteratur. Alla artiklar granskades och värderades av båda författarna med hjälp av 

granskningsmall, se bilaga 1, och en tidig fas i artikelgranskningen exkluderades 

några artiklar som inte svarade på studiens syfte.  

Tamaki (2008) är en kvantitativ studie med endast 16 deltagare, det kan därför ses 

som att den har en låg kvalitet men populationen i studien är så pass liten att 

denna studie klassas som medel. Av 867 kvinnor, föll många bort på grund av 

studiens exklutionskriterier och i slutendan visades det sig att bara 19 stycken 

kvinnor var deprimerade. Författarna valde då att ta med artikeln i studien då 

innehållet svarade på studiens syfte. Alla artiklar som är med i studien är etiskt 

granskade och det kan därmed ses som en styrka. En översiktstabell är baserad på 

alla inkluderade artiklar, se bilaga 3. Anledningen till att det finns en artikel i 
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bakgrunden som är skriven år 1987 är att författaren är den person som har skapat 

EPDS-formuläret som är beskrivet i artikeln. I resultatet finns det två artiklar med 

samma författare, detta beror på att det är en uppföljning av en tidigare studie. 

 

Eftersom det är artiklar från olika världsdelar innebär det att studierna har utförts i 

olika kulturer vilket kan ses som en nackdel då man inte kan generalisera 

resultatet och man ska ha det i åtanke då man läser studien. Det kan även ses som 

en fördel då man ser problemet från olika kulturers synvinklar.  

 

Slutsats 

Att kommunikation är ett viktigt redskap i omvårdnadsarbetet framkommer 

tydligt i denna studie. Som sjuksköterska ska man lyssna till kvinnornas 

individuella behov och upplevelser. Med hjälp av denna studie ser man att mer 

kunskap om ämnet behövs och sjuksköterskorna behöver bättre redskap för att 

kunna identifiera dessa kvinnor lättare. Förberedelserna inför förlossningen är 

stora, man får som blivande förälder massa kunskap om själva graviditeten och 

förlossningen, men tiden efter glöms lätt bort. Det är därför viktigt att som 

sjuksköterska ge information till föräldrarna om vad som kan hända efter 

förlossningen, hur familjesituationen kan förändras. I studien har det framkommit 

att även männen känner sig maktlösa i situationen men de är villiga att ta del av 

information om sjukdomen och på så vis lära sig att bli ett bättre stöd för sin 

partner. En idé vore att starta pappagrupper, där fäderna kan diskutera sina känslor 

över att hamna i den här situationen. Kontinuiteten i vården bör förbättras, det 

borde vara en självklarhet att kvinnorna möter samma barnmorska eller 

sjuksköterska vid varje kontroll. Det stärker relationen och leder till att kvinnan 

lättare kan öppna sig och berätta om sina känslor och tankar. Sjuksköterskorna 

måste visa på ett tydligt sätt att de inte dömer mödrarna och att de avsätter tid till 

att vid varje rutinkontroll fråga modern hur hon mår. Författarna anser att framtida 

forskning inom detta område bör innefatta vad PPD är för slags sjukdom, 

eftersom att det beskrivs i många studier att sjuksköterskorna har brist på kunskap 

om denna sjukdom.  
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Bilaga 2. Innehållsanalys 

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 
Mivsek, Hundley, 

Kiger. 

2008 

Slovenien 

Sjuksköterskorna som arbetade inom 

primärvården var mer medvetna om 

symtomen för PPD. De tycker att det är 

väldigt viktigt att man tar sig tid för 

dessa kvinnor, första mötet kan göra 

mycket. 

 

Sjuksköterskans 

uppfattning om 

vikten av att 

skapa en relation. 

Relationer 

Tammentie, 

Paavilainen, Tarkka 

& Åstedt-Kurki 

2009 

Finland 

Familjerna påpekade att de tyckte att det 

var väldigt viktigt att de fick bli 

behandlade av en sjuksköterska som de 

kände att de var på samma våglängd 

med. Om sjuksköterskan var 

professionell och kompetent kände 

föräldrarna att det var lättare att 

acceptera instruktioner och råd.  

 

Familjens 

upplevelser av att 

skapa en relation 

Relationer 

Tammentie, 

Paavilainen, Åstedt-

Kurki, Tarkka. 

2004 

Finland. 

Föräldrarna känner att de inte har tid för 

varandra. Barnet är krävande och det 

känns som att de har en 24 timmars 

tjänst för att observera och iaktta barnets 

reaktioner. Fadern försöker hjälpa 

mamman men har för lite tid i och med 

att han måste arbeta. 

 

Förändringar i 

familjelivet 

Relationer 

Vik, Aass, Willumsen 

& Hafting 

2009 

Norge 

Förebyggande och hälsofrämjande är två 

viktiga uppgifter för sjuksköterskorna, 

men det är inte alltid lätt när det gäller 

psykisk hälsa på grund av bristande 

kunskap om ämnet och för dåliga 

arbetsverktyg. 

 

Sjuksköterskans 

kunskap 

Stöd 

Letourneau, Duffet- 

Leger, Stewart, 

Hegadoren, Dennis, 

Rinaldi, Stoppard 

2007 

Canada 

Mödrarna tror att deras partner begränsas 

på grund av deras brist på förståelse och 

kunskap om PPD. 

 

Familjens 

kunskap 

Stöd 

Chen, Wang, Chung, 

Seng & Chou 

2005 

Taiwan 

Vissa kvinnor som redan hade barn 

kände att de inte fick nog med stöd av 

sjuksköterskorna under deras 

sjukhusvistelse efter förlossningen. Det 

var precis som att sjuksköterskorna 

antog att de redan kunde allt eftersom de 

redan hade barn och gav därför inga råd. 

 

Mödrarnas och 

fädernas 

upplevelse av stöd 

Stöd 

 

 

Letourneau et al. 

2007 

Canada 

I vissa fall är kvinnorna rädda att 

erkänna deras symtom, de är rädda för 

att någon ska komma och ta deras barn 

ifrån dem på grund av att deras 

moderskap skulle ifrågasättas.  

 

Mödrarnas rädsla Känslor 

Tammentie, 

Paavilainen, Tarkka 

& Åstedt-Kurki 

2009 

Finland 

Fädernas upplevelser av BVC var att de 

inte kände sig behövda eller välkomna 

dit. Oftast följde de med på det första 

besöket men sen inget mer.  

Känsla av 

otillräcklighet 

Känslor 
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kvalitet 

Buultjens & 

Liamputtong 

2007 

Australien 

Syftet med dennas studie 

var att fånga de saknade 

rösterna hos kvinnor med 

postpartum depression. 

Kvalitativ 

beskrivande studie. 

Semi-strukturerade 

enskilda intervjuer. 

N = 10 

(N = 0) 

 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Kvinnorna känner att de inte klarar av 

moderskapet, att de inte kan skapa ett band eller 

kärlek till barnet. Postpartum depression är en 

fruktansvärd, isolerande känsla för dessa kvinnor. 

Depressionen efter förlossningen är en faktor som 

gör att de stör kvinnornas, samt familjernas rymt 

och balans. Alla blir självklart påverkade. 

 

 

K = II 

Chen, Wang, Chung, 

Tseng och Chou 

2005 

Taiwan 

Syftet med studien var att 

beskriva hur kvinnor i 

Taiwan återhämtar sig 

efter en postpartum 

depression.  

Kvalitativ 

beskrivande studie.  

N = 23 

(N =0) 

 

Grounded Theory. ”Att återfödas” var ett centralt begrepp som kom 

fram när mödrarna berättade om deras 

erfarenheter av att gå igenom en 

förlossningsdepression. 

Processen kändes som en nedåtgående nära 

döden-galenskap och en eventuell på nytt födelse. 

Mödrarna gick igenom fyra olika etapper för att 

hantera förlusten av sin egna eller tidigare 

identitet och anknytning till sitt nya liv som 

mödrar. De fyra stegen var förstörd identitet, 

instängdhet, att kämpa för att hitta sin integritet 

och det sista steget var att återvinna livslusten. 

 

K = I 

Chew – Graham, 

Sharp, Chamberlain, 

Folkes & Turner 

2009 

England 

Syftet med denna studie 

var att utforska 

allmänpraktiserande 

läkares, sjuksköterskors 

och kvinnors syn på 

utelämnande av symtom 

som kan tyda på 

postpartum depression 

inom primärvården. 

 

Kvalitativ 

beskrivande stude. 

Semistrukturerade 

enskilda intervjuer. 

 

 

 

 

 

 

 

N = 61 

(N = 0) 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Många kvinnor avstår från att söka vård om de 

har symtom på postpartum depression, de ser det 

som att läkemedel är den enda behandlingen som 

finns att erbjuda. Både kvinnorna och 

sjuksköterskorna beskrev postpartum depression i 

psykosociala termer, en av dessa var reaktion på 

anpassningen till denna omställning i livet och att 

verkligheten av att vara mor inte mötte 

förväntningarna som mödrarna hade. 

 

K = I 
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Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign – 

kvalitet 

Davey, Dziurawiec & 

O´brien – Malone 

2006 

Australien 

Syftet med denna studie 

var att undersöka hur män 

påverkas av att dela sina 

upplevelser av postpartum 

depression I 

fokusgrupper. 

Kvalitativ 

beskrivande studie. 

Fokusgrupper. 

N = 16 

(N = 3) 

Fenomenologiskan

alys. 

Männen tyckte att fokusgrupperna med enbart 

män fungerade bra. Männen fick dela sina 

upplevelser av ppd med varandra och det var 

mycket uppskattat. De var förvånade hur mycket 

dessa grupper gav dem. De kände att de fick tips 

och råd för att kunna hjälpa sin partner under 

sjukdomstiden.   

 

K = I 

Edhborg, Friberg, 

Lundh & Widström 

2005 

Sverige 

 

Syftet med denna studie 

var att utforska och 

beskriva hur ett urval av 

svenska kvinnor, som 

rapporterades ha 

depressiva symtom två 

månader efter 

förlossningen, upplever 

de första månaderna med 

sitt barn. 

Kvalitativ 

beskrivande. Enskilda 

ostrukturerade 

intervjuer.  

N = 22  

(N = 0) 

 

 

Grounded theory. 

En konstant 

jämförande metod. 

Författarna delade 

upp texten i 

meningsenheter 

och sedan i olika 

koder. 

Kvinnor med symtom av postpartum depression 

visar att under de första månaderna efter 

förlossningen, så kämpar dessa kvinnor med sitt 

liv för barnet och för partnern. Överväldigade av 

deprimerande och negativa känslor, tillsammans 

med ytterligare känslor av ouppfyllda 

förväntningar. Kvinnorna kände att de hade 

förlorat sin identitet och personligt utrymme. 

K = I 

Goldsmith 

2007 

USA 

Syftet med studien var att 

identifiera hur frekvent, 

och på vilket sätt 

sjusköterskorna screenar 

för postpartum 

depression.  

Kvantitativ, icke 

experimentell studie. 

Frågeformulär har 

använts i studien.  

N = 159 

(N = 0) 

 

Pearson product-

moment. 

Det finns inga specifika riktlinjer för att ta itu 

med postpartum depressioner. Screening för 

postpartum depression är inte universellt, men ett 

sätt som många sjuksköterskor använder sig av är 

att ställa frågor till modern angående deras hälsa, 

deras hemsituaition och deras förhållande till det 

nyfödda barnet.  

 

DS = II 

Letourneav, Duffett-

Leger, Stewart, 

Hegadoren, Dennis, 

Rinaldi & Stoppard 

2007 

Canada 

 

Bedöma behov av stöd, 

resurser, hinder för stöd 

och preferenser för stöd 

hos kvinnor med 

postpartum depression. 

Kvalitativ 

beskrivande studie. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. 

N = 24 

(Alberta) 

N = 17 (new 

Brunswick) 

(N = 0) 

Kvalitativ 

Innehållsanalys.  

 

 

De flesta mödrarna föredrog att ha ett ”en-mot-

en”-stöd när postpartum depressionen 

redovisades. Gruppstöd bör finnas tillgängligt när 

mödrarna börjar må bättre och de bekvämt kan 

interagera med andra mammor i grupp. Viktigt 

med socialt stöd. 

 

 

K = I 
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Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign – 

kvalitet 

Leung, Arthur & 

Martinson. 

2004 

Hong Kong 

Syftet med denna studie 

var att beskriva den levda 

erfarenheten av 

postpartum stress bland 

deprimerade Hong Kong 

kinesiska kvinnor.   

En beskrivande 

fenomenologisk 

metod. Kvalitativ. 

Intervjuer. 

Semistrukturerade. 

N = 11 

(N = 0) 

 

 

Colaizzis 

analysmetod 

användes, 

Denna studie fokuserade på stress som upplevs av 

deprimerade kvinnor och avslöjade fem teman. 1: 

uppfostra, 2: förväntningar – upplevelse, 3: baby-

minder arrangemang, 4: krav på barnomsorg, 5: 

konflikt med kultur och tradition. 

 

 

 

K = I 

Massoudi, Wickberg 

& Hwang 

2007 

Sverige 

Syftet med denna studie 

var att undersöka hur 

sjuksköterskorna inom 

barnhälsovården 

identifierar postnatal 

depression och vilka 

faktorer som förknippas 

med att genomföra 

screening av postnatal 

depression och erbjuda 

stödjande besök. 

 

Kvantitativ 

randomiserad studie. 

N = 348 

(N = 0) 

 

 

Chi-test En tredjedel av sjuksköteskorna använde sig av 

EDPS, dessa sjuksköterskor antas vara väl 

medvetna om förlossningsdepression och dess 

symtom. Dessa sjusköterskor uppgav att 

screening med EPDS var det vanligaste sättet att 

identifiera mödrar med depressiva symtom. 

 

 

DS = I 

Mivsek, Hundley & 

Kiger. 

2008 

Slovenien 

 

Syftet var att undersöka 

slovenska 

barnmorskornas och 

sjuksköterskornas 

kunskap och attityder mot 

postpartum 

humörstörningar. 

Kvalitativ 

beskrivande studie. 

2st fokusgrupper med 

semistrukturerade 

intervjuer.  

N = 10 

(N = 0) 

 

 

Kvalitativ 

Innehållsanalys. 

Slovenska barnmorskor och sjuksköterskor bör 

bli mer välutbildade när det gäller detta ämne för 

att bli mer kapabla att kunna hjälpa kvinnor med 

postpartum depression. Kontinuerliga relationer 

med kvinnorna bör uppmuntras. 

 

K = II 

Tamaki 

2008 

Japan 

Utvärdera effektiviteten 

av hembesök utav 

psykiatri sjuksköterskor 

till japanska kvinnor med 

postpartum depression. 

 

 

Kvantitativ studie, 

experimentell 

randomiserad design 

där deltagarna delades 

slumpmässigt in i en 

interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. 

N = 18 

(N = 2) 

 

 

Wilcoxon signed-

rank test. Mann-

Whitney U-test. 

Resultatet visar att hembesök av psykiatri-

sjuksköterska kan hjälpa kvinnor att återhämta sig 

efter förlossningen och även förbättra deras 

upplevda livskvalitet. Den kvalitativa datan tyder 

på att kvinnor känner sig lugnare och kunde 

slappna av mer efter besöket.. 

 

RCT  = II 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign – 

kvalitet 

Tammentie, 

Paavilainen, Åstedt-

Kurki & Tarkka 

2004 

Finland 

Syftet var att undersöka 

familjens erfarenhet av 

familjedynamik när 

modern lider av 

postpartum depression. 

Kvalitativ 

beskrivande studie. 

Ostrukturerade, 

enskilda intervjuer. 

N = 9 

(N = 0) 

 

 

Grounded theory.  Föräldrarna beskriver kraftfulla förändringar i 

familjernas dagliga liv. Barnet uppfattades som 

krävande och föräldrarna hade förlorat chansen 

att spendera tid tillsammans. Mamman kände sig 

instängd och upplevde ett hot om att förlora sin 

identitet. Föräldrarna känner att de har förlorat 

kontrollen över sina liv. 

K = I 

Tammentie,  

Paavilainen, Tarkka 

& Åstedt-Kurki 

2009 

Finland 

Syftet med denna studie 

var att bilda en teori om 

interaktion med 

hälsovårdare inom 

barnhälsovården, när 

modern har en postpartum 

depression. 

Kvalitativ studie. 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

N = 13 

(N = 4) 

 

 

Grounded theory. Föräldrarna rapporterade en önskan om mer 

kontinuitet i barnhälsovården. Familjerna tar upp 

att förändringar som är inom hälsovården är 

besvärlig, speciellt när modern lider av 

postpartum depression. Familjerna uttrycker även 

att det är lika viktigt, om inte viktigare att 

kontrollera hela familjens välmående som att 

väga och mäta barnet.  

 

K = I 

Tseng, Hsu, Liv & 

Chen 

2008 

Taiwan 

Syftet med denna studie 

är att beskriva 

taiwanesiska kvinnors 

upplevelser av prenatal 

depression. 

Kvalitativ 

beskrivande studie. 

Semistrukturerade 

enskilda intervjuer. 

N = 12 

(N = 0) 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Obalanserat engagemang för moderskapet var det 

primära temat som de Taiwanesiska kvinnorna 

sammanfattade sina känslor av engagemang och 

ambivalens gentemot sina erfarenheter av 

moderskapet. Postpartum depression är en 

smärtsam upplevelse och att erbjuda båda 

föräldrarna utbildning om detta kan göra dem mer 

förberedda för övergången till moderskapet. 

 

K = I 

Vik, Aass, Willumsen 

& Hafting 

2008 

Norge 

Denna studie undersöker 

erfarenheter av 

genomförandet av EPDS 

som en rutinmässig 

screening för postnatal 

depression på 

vårdcentraler utifrån 

hälso-besökarnas 

perspektiv. 

Kvalitativ 

Fokusgrupp 

intervjuer. 

N = 7 

(N = 0) 

 

Giorgis 

fenomenologisk 

metod. Författarna 

analyserade under 

2 dagar 

tillsammans. 

EPDS visade sig vara ett användbart verktyg för 

att göra ett bättre jobb på vårdcentralen och följa 

upp moderns psykiska hälsa. Uppföljning ska 

även göras för att ge hjälp till de mödrar som 

behöver mer hjälp än vårdcentralen kan erbjuda. 

K = I 



 

 

 


