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Abstrakt 

Bakgrund: 13 procent av alla kvinnor drabbas av postpartum depression (PPD). PPD 
påverkar inte bara kvinnan som individ utan även barnet och resten av familjen. Syfte: Att 
belysa de faktorer som på olika sätt har betydelse vid postpartum depression. Metod: 
Litteraturstudie. Artiklar har sökts i databaserna Cinahl, PsychInfo och PubMed. Arton 
kvantitativa artiklar har använts i studien. Resultat: Visade att kvinnor med tidigare 
depressions- och ångestsjukdomar löpte störst risk att drabbas av PPD. Mätinstrumenten som 
prövats för att förutse PPD under graviditet visade sig ha en känslighet för upptäckt på mellan 
40-78%. Det visade sig även att förebyggande insatser för kvinnor i riskzonen inte hade någon 
effekt på utvecklandet av depressionssymtom postnatalt. Slutsats: Även om vi inte kan 
förhindra uppkomsten av PPD så är det ändå av vikt att vara medveten om de riskfaktorer som 
finns. Med den kunskapen kan vi tidigt upptäcka dessa kvinnor. Det ger möjlighet till ett ökat 
stöd och adekvata hjälpinsatser vilket kan begränsa omfattningen av sjukdomen. 

 
 
 
Nyckelord: litteraturstudie, mätinstrument, postpartum depression, psykisk ohälsa, 
riskfaktorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Postpartum depression – olika faktorers betydelse 
En litteraturstudie 

BÅNG MALIN 
LARSSON BIRGITTA 

Mittuniversitetet, Sundsvall 
Institutionen för hälsovetenskap 

Omvårdnad C 
Maj 2011 



 
 

Innehållsförteckning 

Bakgrund ............................................................................................................... 1 

Postpartum blues ................................................................................................................................. 1 

Postpartum psykos .............................................................................................................................. 1 

Postpartum depression ........................................................................................................................ 2 

Riskfaktorer ......................................................................................................................................... 3 

Screening av PPD................................................................................................................................ 3 

Syfte ....................................................................................................................... 4 

Metod ..................................................................................................................... 5 

Design ................................................................................................................................................. 5 

Inklusionskriterier ............................................................................................................................... 5 

Exklusionskriterier .............................................................................................................................. 5 

Litteratursökning ................................................................................................................................. 5 

Bearbetning ......................................................................................................................................... 6 

Analys ................................................................................................................................................. 7 

Resultat .................................................................................................................. 7 

Biologiska faktorer .............................................................................................................................. 8 

Hormoner ........................................................................................................................................ 8 

Transmittorsubstanser .................................................................................................................... 8 

Obstetriska och gynekologiska faktorer .............................................................................................. 8 

Graviditet ........................................................................................................................................ 8 

Förlossning ..................................................................................................................................... 9 

Tiden direkt efter förlossningen ...................................................................................................... 9 

Psykosociala faktorer .......................................................................................................................... 9 

Psykisk ohälsa ................................................................................................................................. 9 

Psykologiska faktorer ................................................................................................................... 10 

Sociala förhållanden ..................................................................................................................... 10 

Förutse och förebygga ....................................................................................................................... 11 

Mätinstrument ............................................................................................................................... 11 

Förebyggande åtgärder ................................................................................................................ 12 

Diskussion ........................................................................................................... 12 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 12 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 16 

Slutsats .............................................................................................................................................. 16 

Referenslista ........................................................................................................ 18 

Bilagor 
 



1 
 

Bakgrund 

 

Att få barn uppfattas hos de flesta som en glädjefylld händelse och att bli förälder är 

förknippat med självförverkligande och hopp om framtiden. Denna bild står ibland i stark 

kontrast till verkligheten. En del kvinnor känner sig inte tillräckligt förberedda eller upplever 

inte att de har det stöd som de behöver för att klara av alla nya uppgifter som det innebär att 

vara förälder. Det kan till exempel handla om sömnlösa nätter och förändrade roller. En faktor 

som bidrar till hur smidigt anpassningen till det nya livet går, är hur relationen till partnern 

påverkas och vilket stöd som de båda förmår att ge varandra. Men även andra påfrestningar 

som t ex social isolering, ekonomiska problem eller en svår förlossning kan på olika sätt 

stressa den nyblivna mamman (Wickberg & Hwang 2003 s. 11). 

För många kvinnor kan tiden efter förlossningen innebära en period av ökad psykologisk 

sårbarhet. Denna sårbarhet kan visa sig i ett brett spektrum av reaktioner, från en helt normal 

och snabbt övergående labilitet och nedstämdhet s.k. ”blues”, till ett allvarligt men ovanligt 

sjukdomstillstånd – en psykos. En depression ligger mellan dessa ytterligheter och kan variera 

i svårighetsgrad från lätt till svår depression (Sjögren 2005 s.74). 

  

Postpartum blues 
Postpartum blues är en övergående mild form av depression som så många som 75-80% av 

alla nyförlösta kvinnor drabbas av. Den uppträder 3-7 dagar efter födseln och vanliga symtom 

är gråtmildhet, nedstämdhet, oro, trötthet och känslomässig labilitet. Postpartum blues är 

övergående och kräver ingen behandling men kan vara upp till två veckor efter födseln (Gale 

& Harlow 2003). Orsaken till postpartum blues anses vara hormonella faktorer, bl.a. det 

kraftiga östrogenfallet efter förlossningen, medan psykosociala faktorer spelar mindre roll 

(Wickberg & Hwang 2003 s. 14). 

 

Postpartum psykos 
Detta ovanliga tillstånd drabbar 1-2 av 1000 förlösta kvinnor per år. Det är en akut psykotisk 

reaktion som inträffar inom de första veckorna efter förlossningen och som kräver 

sjukhusvård och behandling. Symtomen är djup depression eller mani, vanföreställningar och 

bristande verklighetsförankring. Den största riskfaktorn för att drabbas av postpartum psykos 
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är tidigare psykisk ohälsa inklusive tidigare postpartum psykos och bipolära tillstånd. En ökad 

risk finns även för de kvinnor där postpartum psykos funnits i släkten, därmed kan inte en 

genetisk komponent uteslutas (Gale & Harlow 2003). 

 

Postpartum depression 
Ungefär 13 % av alla kvinnor drabbas av postpartum depression (PPD) men uppskattningsvis 

är nära hälften av alla PPD är oupptäckta. Det kan vara svårt att i ett tidigt skede upptäcka 

PPD då dessa kvinnor inte söker vård och de heller inte låter sig screenas för PPD.  

PPD är ett kliniskt syndrom med måttliga till svåra depressiva symtom som varar längre än 

postpartum blues och har större påverkan på familjen. Symtomen inkluderar depressiva 

känslor, minskat intresse för aktiviteter, insomningssvårigheter, trötthet, viktminskning, 

koncentrationssvårigheter, skuldkänslor och känslor av att vara värdelös. Självmordstankar 

och tvångsmässiga tankar som ofta handlar om att skada barnet kan förekomma men att något 

av detta inträffar är ovanligt. (Gale & Harlow 2003). 

Depression postpartum skiljer sig inte från depressioner under andra perioder i livet när det 

gäller symtom, prevalens och förlopp. Däremot är sammanhanget och betydelsen av en sådan 

depression specifik. Det som skiljer ut PPD från andra depressioner är bl a det faktum att vara 

nybliven mamma påverkar hur depressionen upplevs. Risken för att kvinnans självkänsla 

påverkas negativt är större då hon upplever sig ha gått miste om en viktig livsperiod. Andra 

faktorer som spelar in, är att påverkan på barnet och familjen troligen är större i denna 

känsliga tid i livet och att graviditet och förlossning kan bidra till en sårbarhet för psykiska 

problem och, slutligen, att kvinnans upplevelser inte stämmer överens med hennes 

förväntningar.  

Följderna av en depression påverkar inte bara kvinnan, utan även förhållandet till mannen och 

barnet påverkas negativt. Den andra föräldern kan även uppleva ökad stress vilket kan leda till 

en försämrad föräldraförmåga för båda föräldrarna. Påverkan på mor-barnrelationen orsakad 

av den deprimerade mammans svårigheter att orka med sitt barn och att tolka dess signaler, är 

en allvarlig konsekvens och kan ge följder i spädbarnets utveckling. Det är därför av stor vikt 

att inte bagatellisera nyblivna mammors depressionstecken för att i tid kunna ge adekvat hjälp 

(Wickberg & Hwang 2001). 
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Riskfaktorer  
Det finns flera faktorer som ökar risken att drabbas av depression postpartum.  

I en studie gjord av Blenning och Paladine (2005) framgår att kvinnor som tidigare haft en 

PPD löper så många som 25 % ökad risk att drabbas igen. Man anser också att hormonella 

förändringar, stressfyllda livsförändringar, tidigare depressioner och en familjehistoria med 

förekommande depressioner, är faktorer som är predisponerande för PPD.  

PPD är mer vanligt förekommande i s.k. ”moderna” samhällen, sannolikt beroende på de 

samhälleliga och kulturella förhållandena, som t.ex. ett ökat antal skilsmässor, fler 

ensamstående föräldrar och styvfamiljer, avsaknad av tydliga ritualer kring barnafödande, 

osäkerhet i den egna föräldrarollen och bristande stöd från sin egna föräldrageneration.  

 

Screening av PPD  

För att på ett relativt enkelt och systematiskt sätt utvärdera den nyblivna mammans psykiska 

hälsa, används sedan ett antal år tillbaka en enkel självskattningsskala; EPDS (Edinburgh 

Postnatal Depression Scale). Den utvecklades 1987 av psykiatrikern John Cox i syfte att 

upptäcka depressiva symtom hos nyblivna mödrar då inga skattningsskalor fanns för denna 

specifika grupp (Wickberg & Hwang 2003). 

EPDS är det mest vedertagna redskapet för screening av PPD och validerat för svenska 

förhållanden (1988). Den används i ett stort antal länder runt om i världen och i Sverige i ett 

flertal landsting (Wickberg & Hwang 2001). 

EPDS är en självskattningsskala bestående av tio frågor i påståendeform där svaren 

poängsätts från 0-3, vilket mäter graden av depressiva symtom. EPDS-formuläret används 

lämpligast 8-10 veckor efter förlossningen och ges till kvinnan av sjuksköterska på BVC, 

gärna vid ett hembesök eller särskilt besök som ger möjlighet till samtal.  

Ett flertal studier i olika länder har kommit till samma slutsats; en rekommendation att resultat  

på 12 poäng eller högre, bör leda till en fortsatt bedömning (Wickberg & Hwang 2003). 

En självskattningsskala som EPDS är endast är ett hjälpmedel som aldrig ska användas 

ensamt vid bedömning av PPD. Den bör kompletteras med samtal och en klinisk bedömning 

av mammans sinnesstämning. En viktig förutsättning för att använda ett screeninginstrument 

som EPDS är att man, när behov finns, har olika stöd- och behandlingsinsatser att erbjuda 

(Wickberg & Hwang 2001). 
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Inom förlossningsvården träffar vi som barnmorskor blivande och nyblivna föräldrar som ska 

eller nyligen har varit med en av de mest omvälvande upplevelser man kan vara med om 

under ett liv. Denna upplevelse och den glädje det vanligen för med sig att bli förälder, kan 

ibland grusas av att den nyblivna mamman drabbas av PPD.  

Om risken för att utveckla PPD kan minskas genom att barnmorskors och sjuksköterskors 

kunskap om riskfaktorer för PPD ökar, kan kanske också kvinnors psykiska välbefinnande 

öka efter barnafödande.  

Det känns angeläget för oss att kvinnor ska ha goda förutsättningar för att få vara välmående 

och uppleva glädje i samband med barnafödande, vilket ligger till grund för formuleringen av 

syftet  i denna studie. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa de faktorer som på olika sätt har betydelse vid 

postpartum depression. 

 
Frågeställningar 

1. Vilka kvinnor löper ökad risk att drabbas av PPD?  

2. Hur kan man om möjligt förebygga postpartum depression? 

3. Vilka mätinstrument finns för att identifiera kvinnor med ökad risk? 

4. Hur kan vi förbättra omvårdnaden av dessa kvinnor?  
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Metod 

 

Design 
Denna studie är utformad som en litteraturstudie. Det innebär att vi systematiskt sökt, kritiskt 

granskat, bearbetat och sammanställt tidigare studier inom det valda ämnet, i syfte att 

åstadkomma en syntes av data samt beskriva det rådande kunskapsläget (jfr Forsberg & 

Wengström, 2008, s 34). 

 

Inklusionskriterier 
Endast vetenskapliga artiklar som svarar upp mot studiens syfte, det vill säga artiklarna ska 

beröra ämnesområden avseende kvinnors mentala hälsa i samband med barnafödande och 

riskfaktorer för att psykisk ohälsa ska uppstå. 

Artiklarna ska vara skrivna på engelska och vara publicerade mellan 2000 – 2011. 

 

Exklusionskriterier 
Vetenskapliga artiklar som inte svarar mot studiens syfte samt artiklar som inte är etiskt 

granskade. 

 

Litteratursökning 
Sökning av vetenskapliga artiklar inom området har skett i databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycInfo samt genom manuell sökning. En manuell sökning har utförts via referenslistor till 

artiklar i ämnet. Vid sökning i databaserna har MeSH-termerna postpartum depression, mood 

disorders och risk factors använts samt sökorden postnatal depression då det är ett vedertaget 

begrepp och används av vissa forskare. Nurs* har använts för att smalna av sökfätet mot 

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

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

I Cinahl gjordes sökningen huvudsakligen under Cinahl headings. En sökning i ”full text” för 

sökalternativ nr 9 gav betydligt fler träffar som överensstämde med syftet varför den 

sökfunktionen användes. Begränsningar förutom inklusions- och exklusionskriterier var: 
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Ålder – adult, Kön – female, Source types – academic journals, Major Heading – Depression 

postpartum, Depression, Postnatal period.  

I PsycInfo har Keywords används efter sökordet samt begränsningarna: Journal articles only, 

Ålder – adulthood,  Kön – female. 

I PubMed användes begränsningarna: Kön – female, Type of article – Journal article, Ålder – 

adult: 19-44 år. 

Se tabell 1 för sökkombinationer och antal träffar. 

 

Tabell 1. Översikt sökord, sökordskombinationer, databaser och antalet träffar och antalet utvalda artiklar  
2011-03-07 

* utskrivna och lästa i sin helhet  ** utvalda artiklar 
 

Bearbetning 
Bearbetning av materialet har skett enligt SBU/SSF: nr 3 (1999, s.14-16) i tre faser. 

 

Fas 1: En första bedömning gjordes genom att läsa titlarna till alla sökträffar i de tre 

databaserna, om de var relevanta för ämnet så lästes abstraktet till artikeln. 63 artiklar som 

svarade upp mot studiens syfte valdes ut för närmare granskning i fas 2, varav 2 efter manuell 

sökning i referenslistor. 

 

Fas 2: 63 artiklar skrevs ut och lästes igenom av författarna var för sig därefter exkluderades 

43 artiklar som inte svarade upp mot studiens syfte. De kvarvarande 20 artiklarna gick till 

vidare granskning i fas 3. 

Sökord PsycInfo Cinahl PubMed Totalt 
1. postpartum depression 
2. postnatal depression 
3. postnatal 
4. postpartum 
5. mood disorders 
6. risk factors 
7. nurs* 

    

8. 1 OR 2 AND 6 173  
*1 **1 

531 497  
*6 **3 

1201 

9. 1 OR 2 AND 6 AND 7 114  
*16 **4 

499  
*23 **5 

103 
*3 **3 

716 

10. 3 OR 4 AND 5 AND 6 6 14 423 
*8  

443 

11. 3 OR 4 AND 5 AND 6 AND 7 0 0 87 
*4 

87 
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Fas 3: De utvalda artiklarna granskades nu med hjälp av SBU:s granskningsmall gjord av 

Hellzén, Johansson och Pejlert (1999), se bilaga 1, och klassificerades enligt SBU/SSF nr 3 

(1999, s. 14-16), se bilaga 2. Två artiklar exkluderades, en på grund av låg kvalitet och en då 

den ej svarade upp mot studiens syfte. Tre artiklar inkluderades trots att vi inte funnit ett 

tydligt etiskt resonemang. Dessa inkluderades då de i övrigt hade hög kvalitet och ett för 

studien intressant innehåll. Se bilaga 3 för inkluderade artiklar. 

 

Analys 
De utvalda artiklarna genomlästes ett flertal gånger för att få en djupare uppfattning om 

innehållet. Särskilt fokus lades på de resultat som svarade upp mot syfte och frågeställningar. 

De intressanta och för studien relevanta styckena markerades och noteringar skrevs i 

marginalen. Därefter strukturerades resultatet upp och sorterades in under fyra kategorier och 

tio subkategorier valda utifrån de faktorer som visat sig ha betydelse vid postpartum 

depression, se tabell 2.  

Tabell med exempel på sortering presenteras i bilaga 4. 

 

Tabell 2. Kategorier och Subkategorier 

Kategori Subkategori 
Biologiska faktorer Hormoner 

Transmittorsubstanser 
Obstetriska och gynekologiska faktorer Graviditet 

Förlossning 
Tiden direkt efter förlossningen 

Psykosociala faktorer Psykisk ohälsa 
Psykologiska faktorer 
Sociala förhållanden 

Förutse och förebygga 
 

Mätinstrument 
Förebyggande åtgärder 

 
Resultat 
 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 18 vetenskapliga artiklar, samtliga utförda med 

kvantitativ metod. Studierna har utförts i följande länder: Israel, Nederländerna, Sverige, 

USA, Canada, Portugal, Spanien, Australien, Malaysia, Uganda och Italien. Resultatet 

presenteras i fyra kategorier och tio subkategorier. 

Studiernas klassificering och värdering presenteras i bilaga 3. 
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Biologiska faktorer 

Hormoner 

Bloch, Rotenberg, Koren och Klein har i sina studier (2005, 2006) visat att det finns ett tydligt 

samband mellan att ha en sjukdomshistoria av Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) och 

postpartumdepression. Även Premenstrual Syndrome (PMS) har identifierats som en 

oberoende riskfaktor för både lätt och svår PPD (Garcia-Esteve et al. 2008).  

Studien av Bloch et al. (2005) stödjer till viss del teorin om att etiologin bakom risken att 

utveckla psykisk ohälsa post partum kan ha samband med vår varierande hormonella 

känslighet. Samma författare (2006) har även visat att ett samband finns mellan 

hormonrelaterade symtom samt att nedstämdhet under tredje trimestern ökar risken för tidiga 

PPD symtom. I Dennis, Janssen och Singers (2004) studie framkom det att kvinnor med ett 

flertal PMS-symtom hade en signifikant ökad risk för att skatta högt på EPDS-skalan en 

vecka postpartum. 

 

Transmittorsubstanser 

Comasco et al visar i sin studie (2011) ett signifikant samband mellan PPD-symtom 6 veckor 

postpartum och en av de undersökta transmittorsubstanserna ((COMT)-Val Met). Studien 

visar att PPD orsakas av en komplex interaktion mellan hormonförändringar, genetiska 

faktorer (dysfunktion i den katekolaminerga metabolismen) och  pre- och postnatala 

stressorer. 

 

Obstetriska och gynekologiska faktorer  

Graviditet 

Ett flertal faktorer under graviditeten har visat sig ha betydelse för risken att utveckla PPD.  

I en retrospektiv fall-kontroll studie av Josefsson et al (2002) har man sett att den starkaste 

riskfaktorn för att drabbas av PPD är en hög sjukskrivningsfrekvens orsakad av 

graviditetsrelaterade komplikationer och psykisk ohälsa. Man såg att komplikationer som 

hyperemesis och prematura sammandragningar är mer vanligt bland de som utvecklat PPD. 

Däremot kunde man inte finna några samband mellan paritet, sociodemografiska data eller typ 

av förlossning och PPD. 
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Blom et al. (2010) visar i sin studie att perinatala komplikationer såsom preeklampsi och lång 

sjukhusvistelse under graviditeten är signifikant associerade med PPD. Den visade också att 

ju fler perinatala komplikationer kvinnorna upplevde desto större riskökning. 

Även graviditetsinducerad hypertoni (Dennis et al., 2004) och tidigare genomförd abort 

(Kadir, Daud, Yaacob & Hussain, 2009) har visat sig vara faktorer som ökar risken för PPD.  

Nakku, Nakasi och Mirembe (2006) fann i sin studie att oplanerad graviditet och oönskat kön 

på barnet hade signifikant koppling till psykisk ohälsa postpartum. Blom et al. (2010) fann 

däremot inte något samband mellan oplanerad graviditet och PPD. 

 

Förlossning 

Akuta kejsarsnitt, misstanke om fetal stress under förlossningen och medicinskt inducerade 

förlossningar har i studien av Blom et al. (2010) visat sig ha signifikant koppling till risken att 

drabbas av PPD. McCoy, Beal, Miller Shipman, Payton och Watson (2006) däremot, visar att 

kejsarsnitt inte ger en signifikant riskökning men att man kan se ett visst samband. 

Johnstone, Boyce, Hickey, Morris-Yates och Harris (2000) undersökte i sin studie ett flertal 

obstetriska variabler rörande graviditetskomplikationer, förlossning och det nyfödda barnet. 

De kom fram till att ingen av de obstetriska variablerna var signifikant associerade med ökad 

risk för PPD men flera var nära signifikans och indikerar för en ökad risk; flerföderskor, 

postpartumblödning samt tång- och kejsarsnittsförlossning. 

 

Tiden direkt efter förlossningen 

Tre studier berör tiden direkt efter förlossningen och de faktorer som har visat sig ha 

betydelse för risken att utveckla PPD är; behov av sjukhusvård hos barnet (Blom et al. 2010), 

missnöje med barnets uppfödningsmetod och att ej känna sig redo för utskrivning från 

sjukhuset (Dennis et al. 2004) samt sjukdom hos mor och/eller barn (Nakku et al. 2006).  

 

Psykosociala faktorer 

Psykisk ohälsa 

Ett flertal forskare (Bloch et al., 2005, 2006; Garcia-Esteve et al., 2008; Kadir et al., 2009; 

McCoy et al., 2006; Milgrom et al., 2007) har i sina studier kommit fram till att depression 
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tidigare i livet, inklusive tidigare postpartum depression, är signifikant förknippat med PPD.  

Även Dennis et al. (2004) har sett samband mellan tidigare depression och PPD. 

Milgrom et al. (2007) har funnit signifikans för sambandet mellan depression under 

graviditeten och PPD och som bifynd fann man att antenatal depression var lika vanligt som 

postpartum depression. 

Studien av Figueiredo, Pacheco och Costa (2007) visade att den största riskfaktorn för att 

drabbas av PPD var depressiva symtom under graviditeten. Nästan hälften av alla kvinnor 

med depression (EPDS >12) under 3:e trimestern hade kvarstående depression 2-3 månader 

postpartum. 

Tidigare psykiska problem eller psykiatrisk diagnos vid första perinatala besöket ökar risken 

för PPD-symtom enligt Silverman och Loudon (2010). Liknande resultat har Johnstone et al. 

(2000) samt Josefsson et al. (2002) kommit fram till. 

 

Psykologiska faktorer 

Traumatiska, stressfyllda eller negativa livshändelser har visat sig ha signifikant koppling till 

PPD enligt studier gjorda av Johnstone et al. (2000), Nakku et al. (2006) och Rubertson, 

Wickberg, Gustafsson och Rådestad (2005). Den sistnämnda studien visar även att indikatorer 

i tidig graviditet för återkommande eller ihållande depression var att kvinnorna upplevt två 

eller fler stressfyllda livshändelser året före graviditeten. Dessa kvinnor skattade högt på 

EPDS-skalan både i tidig graviditet och postpartum. 

 

Johnstone et al. (2000) har i sin studie jämfört sambandet mellan kvinnors självupplevda 

personlighet och PPD. Signifikant ökad risk för PPD sågs hos kvinnor som skattat sig själva 

som antingen nervösa, blyga, tvångsmässiga, arga eller oroliga. Även Dennis et al. (2004) 

visade en säkerställd koppling mellan sårbar/känslig personlighet och höga EPDS-poäng en 

vecka postpartum. 

 

Sociala förhållanden 

Garcia-Esteve et al. (2008) har i sin studie kommit fram till att en dålig relation till partnern 

och dåligt socialt stöd under graviditeten leder till ökad risk för PPD. Detta stöds även av 

Dennis et al. (2004) och Milgrome et al. (2007). 
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Vid jämförelse av EPDS  >12 mellan unga mödrar (<18 år) och vuxna, var det signifikant fler 

unga mödrar som skattade  >12 på EPDS  både under graviditeten och postpartum (Figueiredo 

et al., 2007). Låg ålder var även en signifikant riskfaktor i studien av Nakku et al. (2007). 

McCoy et al. (2006) däremot, fann inte låg ålder som en signifikant riskfaktor för PPD. 

 

De sociodemografiska variabler som visade signifikant samband med PPD var rökning 

(McCoy et al., 2006), ett annat modersmål än svenska och arbetslöshet (Rubertsson et al., 

2005) samt invandring de senaste 5 åren (Dennis et al., 2004). Figueiredo et al. (2007) fann 

inga sociodemografiska omständigheter som kunde ge förklaring till EPDS >12 under 

graviditeten. De fann däremot en signifikant ökad risk för de kvinnor som levde i en 

partnerrelation. Författarna förvånades över resultatet men förklarade det med den svårighet 

det innebär för relationen att bli förälder. 

 

Silverman och Loudon (2010) fann i sin undersökning, gjord i ett område med företrädelsevis 

minoritetsgrupper, att kvinnor som tidigare i livet varit utsatta för fysiskt och/eller sexuellt 

våld löper en ökad risk att drabbas av postpartum depression. De säger vidare att ett effektivt 

sätt att identifiera kvinnor som är i riskzonen för att utveckla PPD, kan vara att fråga om de 

varit utsatta för fysiskt och/eller sexuellt våld samt om tidigare eller pågående psykisk ohälsa. 

 

Förutse och förebygga 

Mätinstrument 

Davis, Cross och Lind (2008) har i sin prospektiva studie utvärderat ett frågeformulär i syfte 

att upptäcka och förebygga PPD. Frågeformuläret, Postpartum Adjustment Questionaire 

(PAQ), innehöll 15 frågor som de nyförlösta kvinnorna fick fylla i före utskrivning från 

sjukhuset. Resultatet jämfördes sedan med den skattning som genomfördes rutinmässigt på 

efterkontrollen 6 veckor postpartum med hjälp av screeningverktyget PDSS (Postpartum 

Depression Screening Scale).  Ca 40% av de kvinnor som drabbades kunde indentifieras av 

PAQ-formuläret. En av de mest intressanta resultaten var att svaret på en enda fråga (gällande 

depression under graviditet) hade motsvarande känslighet och kraft att förutse en förhöjd risk 

för PPD som det sammantagna resultatet av hela frågeformuläret. 
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Screeningverktyget PDPI-R (Postpartum Depression Predictors Inventory-Revised) visade sig 

vara ett bra hjälpmedel för att förutse PPD. Versionen för användning under graviditeten 

förutsa 73,6% vid 3 månaders graviditet och 78,2% vid 8 månaders graviditet. Postpartum 

versionen förutsa 83,4% av PPD. 

Författarna rekomenderar användning av PDPI-R som ett kliniskt screeningverktyg för PPD. 

Det kan användas både kvalitativt – i samtal med patienten, och kvantitativt – som 

frågeformulär att fylla i (Oppo et al. 2009). 

 

Förebyggande åtgärder 

Webster, Linnane, Roberts, Starrenburg, Hinson och Dibley (2003) har i en randomiserad 

kontrollerad studie testat hur effektivt det är med prenatal intervention i syfte att minska 

antalet insjuknade i PPD.  

Gravida kvinnor kontrollscreenades för fem olika riskfaktorer för PPD vid 

inskrivningsbesöket. Positivt screenade kvinnor slumpades in i två grupper; en med 

intervention och en kontrollgrupp. Gruppen med intervention erhöll muntlig o skriftlig 

information om PPD och den egna risken att drabbas, samt att patientansvarig personal inom 

mödrahälsovården informerades om varje kvinnas riskstatus. Utvärdering av interventionen 

gjordes med hjälp av EPDS 16 veckor post partum och man fann ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna, dvs interventionen minskade inte antalet kvinnor med PPD. 

 

Diskussion 
  

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa de faktorer som på olika sätt har betydelse vid 

postpartum depression.  Vi ställde även frågorna; vilka kvinnor löper ökad risk att drabbas av 

PPD, är det möjligt att förebygga, vilka mätinstrument finns och hur kan vi förbättra 

omvårdnaden av dessa kvinnor.  

I resultatet framkom att ett flertal faktorer har betydelse, både enskilt och i kombination med 

varandra. Det mest framträdande resultatet var att kvinnor med någon form av 

depressionshistoria löpte störst risk att drabbas av PPD. 
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Resultatet sorterades under fyra huvudkategorier; biologiska faktorer, obstetriska- och 

gynekologiska faktorer, psykosociala faktorer och förutse och förebygga. 

 

Att ha fött barn leder alltid till en hormonstorm i kvinnans kropp vilket också visar sig hos 

många några dygn efter förlossningen i form av postpartum blues, vilket inte är någon 

sjukdom utan ett övergående tillstånd. Att resultatet då visade att hormonella faktorer kan 

bidra till PPD kom inte som en överaskning. Det visade att kvinnor som lider av PMDD eller 

PMS verkar ha en ökad hormonell känslighet vilket då kan leda till ökad risk för PPD.  

Intressant var också att en transmittorsubstans som inte vanligtvis är av betydelse vid 

depression i det här fallet var den som hade en signifikant koppling till PPD. 

 

Det vi kan utläsa av resultatet gällande graviditet och förlossning är att kvinnor med hög 

sjuklighet under graviditeten och komplikationer under förlossningen hade den största risken 

för PPD.  Anmärkningsvärt var att kejsarsnitt inte entydigt visat sig vara en riskfaktor. Detta 

kan bero på att den studie som inte visar något samband, inte särskiljer typen av kejsarsnitt 

(planerat eller akut) medan studien som visar ett signifikant samband enbart talar om akuta 

kejsarsnitt.  

Amning är för vissa kvinnor en känslig och laddad fråga. Vår upplevelse är, att en del av de 

kvinnor som av någon anledning inte ammar sitt barn känner sig som ”sämre” och inte lika 

dugliga mammor vilket vi tror kan leda till en riskökning för PPD. En signifikant koppling 

mellan PPD och ett missnöje med barnets uppfödningsmetod har setts i vårt resultat. Det stöds 

även av McCoy, Beal, Miller Shipman, Payton och Watson (2006) som i sin review visat att 

en misslyckad amning eller en tidig nedläggning av amning var signifikant associerad med 

ökad risk för PPD.  

Ett intressant resultat var även att kvinnor som ej känner sig redo för utskrivning från 

sjukhuset löper högre risk att drabbas av PPD. Idag när sjukvården i Sverige, och i synnerhet 

BB-vården, strävar efter allt kortare vårdtider är detta resultat något att ta i beaktande.  

En oönskad graviditet skulle kunna vara en potentiell riskfaktor då den kan upplevas som en 

traumatisk händelse med svåra beslut som följd. I resultatet har motsägelsefulla slutsatser 

framkommit då en studie visade signifikant koppling och den andra inget samband alls mellan 
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oönskad graviditet och PPD. Då studien vars resultat visade en signifikant koppling var utförd 

i Uganda, kan man ställa sig frågan om resultatet i detta fall påverkats av kulturella skillnader 

avseende normer och värderingar gällande könets värde. 

Risken för PPD visade sig vara högre bland kvinnor med komplikationer under graviditet, 

förlossning och tiden direkt efter förlossningen vilket inte är förvåndande; att vänta och föda 

barn förväntas av de flesta att vara ett normalt skeende och en källa till glädje och 

framtidshopp. Att drabbas av oförutsedda påfrestningar och/eller komplikationer som leder till 

svåra ställningstaganden eller ett ökat vårdbehov, kan för vissa kvinnor vara så svårt att 

hantera att det leder till psykisk ohälsa. Människor har enligt Antonovsky (1996) olika 

förutsättningar att hantera situationer som dessa. Författaren myntade begreppet KASAM  - 

känsla av sammanhang - vilken innefattar de tre delkomponenterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet beskrivs som en människas förmåga och insikt att  förstå 

vad som händer i den inre och yttre världen. Hanterbarhet kan definieras som de resurser en 

individ har till sitt förfogande för att kunna hantera olika situationer och händelser. 

Meningsfullhet innebär att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i. En 

person med hög känsla av sammanhang har också en högre förmåga att hantera utmaningar, 

vilket givetvis även gäller gravida och nyförlösta kvinnors möjligheter och förutsättningar att 

hantera påfrestningar. 

Som tidigare nämnts, är den enskilt största riskfaktorn för att drabbas av PPD tidigare 

depressioner i någon form eller annan psykiatrisk diagnos, vilket vi inte tycker är förvånande. 

Ett intressant fynd i resultatet var att den antenatala depressionen var lika vanligt 

förekommande som den postnatala. Detta faktum gör det än viktigare att vi som vårdgivare 

har verktyg som möjliggör att hitta dessa kvinnor redan under graviditeten så de kan få 

adekvat hjälp i god tid. 

Resultatet visade att upplevda traumatiska livshändelser har ett samband med PPD samt det 

faktum att vår personlighet spelar en stor roll i hur vi hanterar olika situationer i livet. 

Robertson, Grace, Wallington och Stewart (2004) styrker detta resultat då de i sin review 

funnit att den starkaste riskfaktorn för PPD är depression och ångest under graviditet, 

traumatiska livshändelser under graviditet eller tidigt puerperium samt tidigare depression. 
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Kvinnans sociala förhållanden har betydelse vad gällande risken för PPD. De som tillhör 

socialt utsatta grupper som t ex  invandrare, arbetslösa, unga mödrar och de som lever i 

relationer med bristande stöd eller är utsatta för våld av något slag bör uppmärksammas 

särskilt under graviditeten. Vi tror att dessa kvinnor har sämre förutsättningar att klara den 

påfrestning och omställning som det innebär att bli förälder, vilket troligen är orsaken till den 

riskökning som studien visar. Även rökning har visat sig vara en signifikant riskfaktor. Det 

framkom att rökning är mer vanligt bland de med depressionssjukdom än bland befolkningen 

i övrigt. Rökning har setts vara en indikator för annan droganvändning som i sin tur har 

samband med en ökad risk för depression (McCoy et al. 2006). 

 

Om risken för att utveckla postpartum depression kan förebyggas genom att redan under 

graviditeten hitta de kvinnor som har en ökad risk skulle mycket lidande kunna undvikas. För 

att det ska vara möjligt behövs enkla och tillförlitliga metoder och redskap. Två 

mätinstrument har undersökts med varierande resultat. Frågeformuläret som testades 

identifierade under graviditeten endast mindre än hälften av de som efter förlossningen visade 

depressionssymtom. Vinsten med att använda formuläret, trots detta,  är att endast en specifikt 

ställd fråga i lika hög grad identifierade kvinnor med förhöjd risk, vilket är både 

kostnadseffektivt och tidsbesparande. Det andra formuläret hade hög kapacitet att identifiera 

kvinnor i riskzonen, både under graviditet och efter förlossning, men var betydligt mer 

tidskrävande för vårdgivaren. 

Att som vårdgivare ha kännedom om riskfaktorer för PPD, skulle ge möjlighet till extra stöd 

och hjälp för de kvinnor som riskerar att drabbas och på så vis om möjligt förhindra 

utvecklandet av PPD. En av våra frågeställningar var om det  med denna kunskap är möjligt 

att förebygga postpartum depression, vilket vi hoppades och antog. 

Det har emellertid visat sig i resultatet att dessa försök är tämligen lönlösa vilket förvånade 

oss . Trots massiv information till kvinnorna i interventionsgruppen samt till patientansvarig 

vårdgivare, så minskade inte antalet kvinnor med depressiva symtom jämfört med de kvinnor 

som fått den standardiserade informationen.  

Dennis och Creedy (2008) visade i sin Cochrane review liknande resultat. Den visade ingen 

evidens för att psykosociala eller psykologiska interventioner som t ex föräldrautbildning och 

individuell psykoterapi, hade någon förebyggande effekt för PPD, jämfört med det 
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standardiserade vårdprogrammet. Den ger däremot ett visst stöd för att individbaserade 

insatser gjorda postnatalt som t ex intensiva stödåtgärder av barnmorska eller 

distriktssköterska (BVC), kan ha en viss förebyggande effekt. 

 

Metoddiskussion 
Vi har valt att göra en litteraturstudie där vi sökt i databaser samt använts oss av manuell 

sökning för att finna vetenskapliga artiklar som svarar upp mot studiens syfte.  

Sökningarna har genererat en stor mängd artiklar trots användandet av de begränsningar vi 

ansåg vara relevanta. Den stora mängden artiklar kan ses som både en fördel och en nackdel; 

den ger en stor valmöjlighet men ökar också risken för att relevanta studier missas.  

En styrka i vår studie är att de utvalda studierna är utförda i många olika länder vilket breddar 

resultatet. Att tre av studierna är utförda i Sverige ger resultatet en större trovärdighet för oss 

då de grundar sig på vårt svenska vårdsystem. En viss begränsning kan ses i 

generaliserbarheten i de studier som är gjorda i Uganda och Malaysia då deras normer och 

sociala struktur skiljer sig från västvärldens. 

Endast kvantitativa studier har hittats vilket möjligen kan vara en begränsning. För övrigt 

anser vi att artiklarna är av god kvalitet och svarar upp mot studiens syfte. 

Artiklarna valdes ut av oss var för sig men därefter har arbetet skett gemensamt genom hela 

processen. Under arbetets gång har vi hela tiden följt upp, granskat, kommenterat och 

kompletterat varandra vilket har höjt kvaliteten och därmed stärkt uppsatsens vetenskapliga 

värde. 

 

Slutsats 
Utifrån resultatet i denna studie har vi fått kunskap om flera faktorer som har betydelse vid 

postpartum depression. Den har gett oss fördjupade kunskaper gällande riskfaktorer och vilka 

möjligheter det finns att upptäcka kvinnor med PPD-symtom. Vi har även fått kännedom om 

att PPD är svårt att förebygga men vi kan ändå se en vinst med en tidig upptäckt. Det ger oss 

som vårdpersonal en möjlighet att ge kvinnan en bättre omvårdnad genom ökat stöd och andra 

adekvata hjälpinsatser i god tid. Vi kan förvisso inte förhindra sjukdomen men genom en tidig 

upptäckt och insats möjliggör vi en begränsning av dess omfattning. Till vår hjälp behövs 

redskap som är både pålitliga, användarvänliga och kostnadseffektiva. För screening 
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postnatalt finns EPDS som ett validerat och väl beprövat instrument, däremot saknas 

motsvarande för screening under graviditeten. De två instrument som redovisats i resultatet 

har båda brister och saknar validering för antenatal screening, där behövs vidare forskning. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



18 
 

Referenslista 
 
*inkluderade artiklar i resultatet 

 
Antonovsky, A. (1996). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 
 
Blenning, C., & Paladine, H. (2005). An approach to the postpartum office visit. American 

family physician, 72, 2491-2496 
 
*Bloch, M., Rotenberg, N., Koren, D., & Klein, E. (2005). Risk factors associated with the 
development of postpartum mood disorders. Journal of Affektive Disorders, 88, 9-18. 
 
*Bloch, M., Rotenberg, N., Koren, D., & Klein, E. (2006). Risk factors for early postpartum 
depressive symtoms. General Hospital Psychiatry, 28, 3-8. 
 
*Blom, EA., Jansen, PW., Verhulst, FC., Hofman, A., Raat, H., Jaddoe, VWV., Coolman, M., 
Steegers, EAP., Tiemeier, H. (2010). Perinatal complications increase the risk of postpartum 
depression. The generation R study. Brittish Journal Obstetric Gynecology, 117, 1390-1398. 
 
*Comasco, E., Sylvén, S., Papadopoulos, F., Sundström-Poromaa, I., Oreland, L., 
&Skalkidou, A. (2011). Postpartum depression symptoms: a case-control study on 
monoaminergic functional polymofphisms and environmental stressors. Psychiatric Genetics, 

11, 19-28. 
 
*Davis, S., Cross, J., & Lind, B. (2008). Exploring the postpartum adjustment questionnaire 
as a predictor of postpartum depression. Journal Obstetrics Gynecology Nursing, 37, 622-630. 
 
*Dennis, C-LE., Janssen, PA., Singer, J.(2004). Identifying women at-risk for postpartum 
depression in the immediate postpartum period. Acta psychiatric Scandinavica, 110, 338-346. 
 
Dennis CL., Creedy DK. (2008). Psychosocial and psychological interventions for preventing 
postpartum depression. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4. Art. No.: 
CD001134. DOI: 10.1002/14651858.CD001134.pub2. 
 
*Figueiredo, B., Pacheco, A., Costa, R. (2007). Depression during pregnancy and the 
postpartum period in adolescent and adult Portuguese mothers. Archives of Womens Mental 

Health, 10, 103-109. 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 
Stockholm: Natur och kultur. 
 
Gale, S., Harlow, B.L. (2003). Postpartum mood disorders: a review of clinical and 
epidemiological factors. Journal of psychosomatic obstetrics & gynecology, 24, 257-266. 
 



19 
 

*Garcia-Esteve, L., Navarro, P., Ascaso, C., Torres, A., Aguado, J., Gelabert, E., & Martin-
Santos, R. (2008). Family caregiver role and premenstrual syndrome as associated factors for 
postnatal depression. Archives of Womens Mental Health, 11, 193-200. 
 
*Johnstone, S., Boyce, P., Hickey, A., Morris-Yates, A., & Harris, M. (2001). Obstetric risk 
factors for postnatal depression in urban and rural community samples. Australian and New 

Zealand Journal of Psychiatry, 35, 69-74. 
 
*Josefsson, A., Angelsiöö, L., Berg, G., Ekström, C-M., Gunnervik, C., Nordin, C., & Sydsjö, 
G. (2002). Obstetric, somatic and demographic risk factors for postpartum depressive 
Symptoms. The American Collage of Obstetricians and Gynecologists, 99, 223-228. 
 
*Kadir, A.A., Daud, M.N.M., Yaacob, M.J., & Hussain, N.H.N. (2009). Relationship between 
obstetric risk factors and postnatal depression in Malaysian women. International medical 

journal, 16, 101-106. 
 
McCoy, S., Beal, M., Miller Shipman, S., Payton, M., & Watson, G. (2006). Risk factors for 
postpartum depression: A retrospective investigation at 4-weeks postnatal and a review of the 
literature. Journal of the American Osteopathic Association, 106, 193-198 
 
*McCoy, S., Beal, M., Saunders, B., Hill, E., Payton, M., & Watson, G. (2008). Risk factors 
for postpartum depression, a retrospective investigation. The journal of reproductive 

medicine, 53, 166-170. 
 
*Milgrom, J., Gemmill, A., Bilszta, J., Hayes, B., Barnett, B., Brooks, J., Ericksen, J., 
Ellwood, D., & Buist, A. (2008). Antenental risk factors for postnatal depression: a large 
prospective study. Journal of affective disorders, 108, 147-157. 
 
*Nakku, J.E.M., Nakasi, G., Mirembe, F. (2006). Postpartum major depression at six weeks in 
primary health care: prevalence and associated factors. African Health Sciences, 6, 207-214. 
 
*Oppo, A., Mauri, M., Ramacciotti, D., Camilleri, V., Banti, S., Borri, C., Rambelli, C., 
Montagnani, M.S., Cortopassi, S., Bettini, A., Ricciardulli, S., Montaresi, S., Rucci, P., Beck, 
C.T., & Cassano, C.B. (2009). Risk factors for postpartum depression: the role of the 
postpartum depression predictors inventory-revised (PDPI-R). Archives of Womens Mental 

Health, 12, 239-249. 
 
Robertson, E., Grace, S., Wallington, T., & Stewart, D. (2004). Antenatal risk factors for 
postpartum depression: a synthesis of recent literature. General Hospital Psychiatry, 26, 289-
295.  
 
*Rubertsson, C., Wickberg, B., Gustavsson, P., Rådestad, I. (2005). Depressive symptoms in 
early pregnancy, two months and one year postpartum-prevalence and psychosocial risk 
factors in a national Swedish sample. Archives of Womens Mental Health, 8, 97-104. 
 
SBU/SSF nr. 3. (1999). Evidensbaserad omvårdnad vid behandling av personer med 

depressionssjukdomar. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 
 



20 
 

*Silverman, M., & Loudon, H. (2010). Antenatal reports of pre-pregnancy abuse is associated 
with symptoms of depression in the postpartum period. Archives of Womens Mental Health, 

13, 411-415. 
 
Sjögren, B. (2005). Psykosocial obstetrik. Lund: Studentlitteratur. 
 

*Webster, J., Linnane, J., Roberts, J., Starrenburg, S., Hinson, J., Dibley, L. (2003). IDentify, 
Educate and Alert (IDEA) trial: an intervention to reduce postnatal depression. Brittish 

Journal of Obstetrics and Gynecology, 110, 842-846. 
 

Wickberg, B., & Hwang, P. (2001) Bagatellisera inte nyblivna mammors depressionstecken. 
Läkartidningen 98, 1534-8 
 

Wickberg, B. & Hwang, P. (2003). Postpartum depression, nedstämdhet och 

depression i samband med barnafödande. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut, 2003:59. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 1.  

 

Artikelgranskning  

(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999).  

Artikel nr:…………. Granskare:…………………………………………..  

Författare:…………………………………………………………………………  

Titel:………………………………………………………………………………  

Årtal:……….. Tidskrift:……………………………………………………………  

Land där studien utfördes: …………………  

Typ av studie: Original □ Review □ Annan □…………………  

Kvantitativ □ Kvalitativ □  
Område:  

1……………………………………. □  

2…………………………………….. □  

3…………………………………….. □  

4…………………………………….. □  

Kvalitetsbedömning: Hög (I) □ Medel (II) □ Låg (III) □  
Kommentar:…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………… Fortsatt bedömning: Ja □ Nej 

□ Motivering:…………………………………………………………………………  



 
 

KVALITETSBEDÖMNING  

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………  

Typ av studie  

Kvalitativ: Deskriptiv □ Intervention □  

Annan □....................................  

Kvantitativ: Retrospektiv □ Prospektiv □  

Randomiserad □ Kontrollerad □  

Intervention □ Annan □..........  

Studiens omfattning: Antal försökspersoner (N):…….. Bortfall (N) ………  

Tidpunkt för studiens genomförande?.................... Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader? Ja □ Nej □ Åldersaspekter? Ja □ Nej □  
Kvalitativa studier  

Tydlig avgränsning/Problemformulering? Ja    Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade? Ja   Nej    

Finns ett etiskt resonemang? Ja   Nej    

Urval relevant? Ja   Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna? Ja   Nej   

Är metoden tydligt beskriven? Ja   Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja   Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i  

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja   Nej    



 
 

Kvantitativa studier  

Urval: Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □  

Representativt Ja □ Nej □  

Kontext Ja □ Nej □  

Bortfall: Analysen beskriven Ja □ Nej □  

Storleken beskriven Ja □ Nej □  

Interventionen beskriven Ja □ Nej □  

Adekvat statistisk metod Ja □ Nej □  
Vilken statistisk metod är använd?  

…………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………  

Etiskt resonemang Ja □ Nej □  
Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten -valida Ja □ Nej □  

-reliabla Ja □ Nej □  

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □  
Huvudfynd:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, enligt SBU/SSF nr 3 (1999 s. 

14-

16)  
 



 
 

Bilaga 3. 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte 
 
 
 
 

Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Design/ 
kvalitet 

Bloch et al. 
(2005) 
Israel 

Undersöker om 
hormonrelaterade fenomen 
som PMDD kan vara en 
riskfaktor för psykisk 
ohälsa postpartum.  

Kvantitativ metod, prospektiv 
kohortstudie. 
1 Frågeformulär avseende 
demografiska data samt 
potentiella riskfaktorer. 
2 EPDS på 2-4:e dagen post 
partum - högrisk/lågrisk.  
3 Strukturerad telefonintervju 6-8 
veckor post partum. 

n=1800 (screenades för 
potentiella riskfaktorer) 
n=133 högrisk 
n=109 lågrisk 
 
 

t-test, chi-squaretest, 
ANOVA 

Studien visar ett klart samband mellan 
en historia av PMDD och att utveckla 
psykisk ohälsa post partum. 
Stöder till viss del teorin om att 
etiologin bakom risken att utveckla 
psykisk ohälsa post partum, kan ha 
samband med vår varierande 
hormonella känslighet. 
Även tidigare depression är en 
signifikant riskfaktor. 

DS 1 

Bloch et al. 
(2006) 
Israel 
 
 
 
 
 

Undersöker sambandet 
mellan tidigare 
psykiatriska symtom som 
kan ha hormonell orsak 
och tidiga PPD symtom 

Kvantitativ metod, retrospektiv. 
Frågeformulär innehållande 
frågor om potentiella riskfaktorer 
EPDS 

Kvinnor som under 
perioden 1998-1999 var 
inskrivna på BB-avdelning 
på ett sjukhus i Israel. 
n=1800 
(n=514) 

t-test, chi-squaretest, 
oneway ANOVA, 
regressionsanalys 

Signifikanta riskfaktorer för PPD är: 
tidigare psykiatriska symptom inkl. 
PPD, PMDD, humörssymtom under 
tredje trimestern. 
Ett samband finns mellan 
hormonrelaterade symtom och tidiga 
PPD symtom. Dessa kan indikera 
känslighet för senare PPD. 

DS 1 

Blom et al. 
2010 
Nederländerna 

Att undersöka huruvida 
specifika 
graviditetskomplikationer 
är riskfaktorer för PPD 

Kvantitativ metod, prospektiv 
longitudinell kohortstudie 
(postnatal fas). 
Enkät med frågor som tex, om 
graviditeten var planerad, 
sjuhusvistelse under graviditet, 
om bebisen behövt vårdas på 
sjukhus efter förlossningen. 
EPDS 2 månader post partum. 

Alla gravida kvinnor 
boende i Rotterdam med 
BP mellan April-02 – 
Januari-06 tillfrågades om 
deltagande; n=7295 
n=4941 (inkluderades i 
studien) 

Chi-square-test, 
ANOVA, Kruskal-
Wallis, 
regressionsanalys 

Graviditets- och 
förlossningskomplikationer som; 
preeclampsi, lång sjukhusvistelse 
under graviditet, akuta kejsarsnitt, 
misstanke om fetal stress under 
förlossningen, medicinskt inducerade 
förlossningar, och behov av 
sjukhusvård hos barnet, visade 
signifikant koppling till att drabbas av 
PPD. 

DS 1 

Comasco et 
al. 
(2011) 
Sverige 

Undersöker om genetiska 
variationer i det 
monoaminerga 
neurotransmittorsystemet 
tillsammans med stressorer 
i miljön, medverkar till 
utvecklandet av PPD 

Kvantitativ metod, fall-
kontrollstudie. 
EPDS och frågeformulär 
gällande stressorer utfördes av 
deltagarna dag 5 efter förlossning 
samt efter 6v. och 6 mån. 
Blodprov togs från slumpmässigt 
utvalda under förl. samt från de 
kvinnor som skattat högt på 

Kvinnor som under 
perdden maj 2006 – juni 
2007 födde barn på ett 
sjukhus i Sverige. 
n=275 
 

Pearson chi-test, 
Kolmogorov-
Smirnov, Mann-
Whitley, binary 
logisk regression, 
adjusted Nagelkerke 
R2 

Sambandet mellan PPD-symtom  6 
veckor postpartum och ett av de 
undersökta genetiska substanserna 
(COMT)-Val Met var signifikant. De 
biologiska mekansimerna för PPD är 
huvudsakligen katekolaminerga och 
endast delvis serotoninerga. 
Visar att PPD orsakas av en komplex 
interaktion mellan 

DS 1 
 



 
 

EPDS vid 6v och 6 mån. hormonförändringar, genetiska 
faktorer och pre- och postnatala 
stressorer. Dysfunktion i den 
katekolaminerga metabolismen och 
utifrån kommande stressorer. 

Davis et al. 
(2008) 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att utvärdera 
användbarheten av det 
anpassade postpartum 
frågeformuläret i syfte att 
förebygga PPD-symtom 

Kvantitativ metod, prospektiv. 
Postpartum Adjustment 
Questionnaire (PAQ) besvarades 
av allanyförlösta kvinnor vid en 
klinik innan utskrivning. 
Postpartum Depression 
Screening Scale (PDSS) och 
Demographic Data Questionnaire 
utfördes av deltagarna 2-6v pp. 
 

Kvinnor som fött barn och 
besvarat frågeformuläret 
erbjöds att delta. 
n=225 
(n=25) 

t-test, 
regressionsanalyser 

Användandet av PAQ-poängen visade 
sig ha den bästa postitiva effekten för 
att förutsäga PPD-symtom. Liknande 
resultat sågs vid användandet av en 
fråga från PAQ istället för alla 15 
frågor. 
PAQ hade en måttligt samband till 
PDSS-poängen. 
PAQ kan vara en valid mätmetod för 
att förutsäga PPD, den identifierar 
dock endast 40% av de kvinnor som 
drabbas. 

DS 1 

Dennis et al. 
(2004) 
Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att utveckla en 
multifaktoriell 
förebyggande metod att 
upptäcka depressiva 
symtom redan första 
veckan post partum, detta 
för att möjliggöra riktad 
screening. 

Kvantitativ metod, prospektiv 
longitudinell. 
Demografiska data samlades in 
med hjälp av standardiserade 
mätverktyg. 
EPDS 1, 4 och 8 veckor post 
partum. 

Lämpliga deltagare 
rekryterades på två vis; 
antingen  i >32 graviditets-
veckan via MVC eller 
postnatalt via rutinmässigt 
telefonsamtal 48 timmar 
efter utskrivning från 
sjukhuset. 
n=667 
(n=73) 

Regressionsanalys, 
chi-squaretest, 
multivariatanalys 

Faktorer som ökade risken för 
depressiva symtom 1 vecka post 
partum var; tidigare depression, 
invandring senaste fem åren, 
sårbar/känslig personlighet, 
stressfyllda livshändelser, debut av 
hypertoni under graviditet, ej redo att 
skrivas ut från sjukhuset, missnöje 
med barnets uppfödningsmetod, brist 
på stöd. 
 

DS 1 

Figueiredo et 
al. 
(2007) 
Portugal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Att studera prevalensen 
av PPD hos unga (<18 år) 
kvinnor jämfört med  hos 
vuxna kvinnor. 
2 Att studera 
sociodemografiska 
riskfaktorer för EPDS >12 
under 3:e trimestern samt 
2-3 månader post partum. 

Kvantitativ metod, prospektiv 
kohortstudie. 
Sociodemografiskt frågeformlär 
samt EPDS som besvarades efter 
läkarbesöket i vecka 24-36 samt 
2-3månader post partum 

Deltagarna valdes ut 
slumpmässigt t inför 
rutinbesök i vecka 24-36. 
n=108 (54 st 18 år eller 
yngre, 54 st >18 år. 

Wilcoxon paired 
samples t-test, t-test, 
chi-squaretest, 
regressionsanalyser 

Frekvensen för EPDS >12 är lika hög 
under 3:e trimestern som 2-3 månader 
post partum. 
Nästan hälften av alla kvinnor med 
depression (EPDS >12) under 3:e 
trimestern hade kvarstående 
depression 2-3 månader p.p. 
Vid jämförelse av EPDS <12 mellan 
unga mödrar/vuxna, sågs en sågs en 
signifikant ökning av EPDS >12 hos 
de unga mödrarna; både under 
graviditeten och p.p. 
Inga sociodemografiska 
omständigheter  kunde ge någon 
signifikant förklaring till EPDS >12 

DS 2 



 
 

 
 
 
 

under graviditeten.  
Den största risken att drabbas av PPD 
var  depressiva symtom under 
graviditeten (EPDS>12). 

Garcia-Esteve 
et al. 
(2008) 
Spanien 

Att identifiera specifika 
sociodemografiska, 
psykopatologiska och 
obstetriska riskfaktorer 
associerade med PPD och 
att mäta itensiteten i de 
associationerna 

Kvantitativ metod, cross-
sectional 
fall-kontroll studie.  
EPDS och intervju med hjälp av 
Structured Clinical Interview for 
DSM-IV, non patient version. 

Steg 1 – kvinnor 6 v 
postpartum 
n=1201 
Steg 2 – kvinnor med 
EPDS poäng >9 n=261 och 
16% av de med poäng <9 
n=151 
(n=78) 

Chi-squaretest, logisk 
regression 

PMS identifierades som en oberoende 
riskfaktor för både lätt och svår PPD. 
Även tidigare depression, dålig 
relation till partner, dåligt socialt stöd 
under graviditeten konstaterades 
utgöra risk för PPD. 

DS 1 

Johnstone et 
al. 
(2000) 
Australien 

Att undersöka obstetriska 
riskfaktorer för PPD med 
hänsyn till  
sociodemografiska 
faktorer, personlighet och 
psykiatrisk historia. 

Kvantitativ metod, prospektiv. 
Frågeformulär för 
sociodemografisk information, 
personlighet och livshändelser 
utfördes en vecka postpartum. 
EPDS skattning gjordes 8 v 
postpartum. 

Kvinnor som födde på ett 
av fyra utvalda sjukhus i 
två områden under 
perioden sept 1995 – mars 
1996. 
n=504 
(n=14) 
 

Chi-test – Mantel-
Haenzel weighted, 
Fishers Exact test 

Ingen av de obstetriska variablerna var 
signifikant associerade med ökad risk 
för PPD men flera var nära signifikans 
och indikerar för en ökad risk: 
flerföderskor, postpartumblödning, 
tang- och sectioförlossning. 
Signifikans för ökad risk finns 
däremot för de psykosociala 
variablerna personlighet, psykiatrisk 
historia och traumatiska livshändelser. 

DS 1 

Josefsson et 
al. 
(2002) 
Sverige 

Att identifiera och testa 
möjligheten att förutsäga 
potentiella riskfaktorer för 
PPD-symtom under 
graviditet och 
perinatalperiod. 

Kvantitativ metod, fall-kontroll 
studie. 
EPDS skattning gjordes 6-8v och 
6 mån postpartum. 
Demografiska data och obstetrisk 
historia hämtades från MVC-
journal. 
 

Steg 1 - Kvinnor i grav.v. 
35-36 i fyra utvalda 
kommuner. 
n=1558 
(n=69) 
Steg 2 – de kvinnor med 
depressiva symtom enl 
EPDS n=132. 
Kontrollgrupp utan 
depressiva symtom, 
slumpmässigt utvalda 
n=264. 
 

SPSS för windows 
Two-sided p-värde, 
Student t-test, Mann-
Whitley U-test, 
regressionsanalys 

Starkaste riskfaktorn för PPD är hög 
sjukfrånvaro under graviditeten och 
många besök på MVC. 
Komplikationer under gravidieten som 
hyperemesis, prematura smdr, psykisk 
obalans är mer vanligt i PPD-gruppen 
Inga samband hittades mellan paritet, 
sociodemografiska data eller typ av 
förlossning och PPD. 

DS 1 

Kadir et al. 
(2009) 
Malaysia 
 
 
 
 
 
 

Att se om det finns några 
samband mellan 
obstetriska riskfaktorer 
och PPD. Fastställer också 
förekomsten av depressiva 
symtom tidigt postpartum  
och undersöker sambandet 
mellan BPHQ-9 och PPD  

Kvantitativ metod, cross 
sectional.  
Frågeformulär gällande 
sociodemografiska och 
obstetriska riskfaktorer, 
Edinburgh Postnatal Depression 
Scale (EPDS) och 
Brief Patient Health Questionaire 
(BPHQ-9) fylldes i dag 1-5 pp. 

Kvinnor som födde barn 
på ett sjukhus i Malaysia 
under perioden mars-
augusti 2005. 
n=293 
(n=0) 

Regressionsanalys 
 

Tidigare genomförd abort samt 
depression i tidig postpartumperiod 
(skattat högt på EPDS dag 1-5 pp) är 
siginifikant förknippat med 
postpartum depression. 

DS 1 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Efter 4-6 v gjordes ytterligare en 
EPDS. 

McCoy et al. 
(2008) 
USA 

Att söka möjliga samband 
mellan PPD och någon av 
följande faktorer som finns 
registrerade i patientens 
journal: amningsstatus, 
rökare/icke rökare, 
civilstatus, tidigare 
depresseion och 
förlossningssätt. 

Kvantitativ metod, retrospektiv. 
Data samlades in från journaler. 

Kvinnor som fött barn 
mellan juni 2003 – juni 
2004 vid tre 
universtitetskliniker. 
n=588 
(n=180) 

Chi-square test Tidgare depression och rökning var 
signifikanta riskfaktorer för PPD. 
Däremot inte ålder (<21år) eller secio 
vilket visat sig i  andra studier. 

DS 1 

Milgrom et al. 
(2008) 
Australien 
 
 
 
 
 

Undersöker det relativa 
värdet av 
nyckelriskfaktorer under 
graviditeten, identifierade 
via screening i en stor 
primärvårds cohort. 

Kvantitativ metod, prospektiv 
kohort studie. 
Frågeformulär för att få fram 
psykosociala-, stämningsläges- 
och demografiska data.  
EPDS. Båda genomfördes under 
ett vanligt MVC-besök. EPDS 
även 6 v. postpartum 

Gravida kvinnor i alla 
delstater i Australien 
n=35374 
(n=23013) 
 

Regressionsanalys 
 

De starkaste oberoende faktorerna för 
att drabbas av PPD är depression 
under graviditeten samt tidigare 
depression och dåligt stöd av partnern. 
Visat sig att antenatal depression är 
lika vanligt som postnatal depression. 

DS 1 

Nakku et al. 
(2006) 
Uganda 

Att fastställa förekomsten 
av, samt faktorer 
associerade med PPD hos 
kvinnor i Uganda 6 veckor 
post partum. 

Kvantitativ metod, cross-
sectional. 
Frågeformulär SRQ-25 användes 
som screeningverktyg 
(inkluderade även demografiska 
data). 
Frågeformulär MINI användes 
sedan för att bedöma grad av 
depressiva symtom. 

Alla kvinnor i förort till 
Kampala, Uganda, som 
fött barn 6 veckor tidigare, 
tillfrågades om deltagande 
i samband med postnatalt 
besök. 
De rekryterades mellan 
Sept.-02 – Jan.-03. 
n=544 
n=523 inkluderades i 
analysen. 

Chi-squaretest, 
multivariatanalys. 
Epi-info version 6.0 
 

Förekomsten av uttalad depression 6 
veckor post partum var 6,1%. 
Psykisk ohälsa hade signifikant 
koppling till faktorer såsom; låg ålder, 
negativa livshändelser, oplanerad 
graviditet, oönskat kön på barnet, 
sjukdom hos mor/barn. 

DS 2 

Oppo et al. 
(2009) 
Italien 
 
 
 
 
 
 
 

Att kartlägga frekvensen 
av de riskfaktorer för PPD 
som finns listade i 
screeninginstrumentet 
PDPI-R vid två tillfällen 
under graviditeten och en 
månad efter förlossningen. 

Kvantitativ metod, prospektiv 
kohort studie. 
Postpartum Depression 
Predictors Inventory:Revised 
(PDPI-R) genomfördes av 
deltagarna i 3:e och 8:e 
grav.månaden samt en månad 
postpartum. 
EPDS screening gjordes 6 mån 
postpartum. 

Alla gravida vid en 
obstetrisk klinik erbjöds 
vid första 
ultraljudsundersökningen 
att delta. 
n=1066 
(n=466) 

Cochran´s Q, 
ANOVA, 
regressionsanalys, 
ROC-analys 

Screeningverktyget PDPI-R visade sig 
vara ett bra hjälpmedel för att förutse 
PPD. Versionen för användning under 
graviditeten förutsa 73,6% vid 3 mån 
grav, och 78,2% vid 8 mån grav. 
Postpartum versionen förutsa 83,4% 
av PPD. 
Kan användas både kvalitativt – i 
samtal med patienten, och kvantitativt 
– som frågeformulär att fylla i. 

DS 1 



 
 

Rubertsson et 
al. 
(2005) 
Sverige 
 
 
 
 
 
 

1 Att undersöka 
förekomsten av kvinnor 
med depressiva symtom i 
tidig graviditet, 2 månader 
samt 1 år  post partum. 
2 Att studera om det i tidig 
graviditet finns indikatorer 
för risk att drabbas av 
depressiva symtom vid alla 
tre tillfällena. 

Kvantitativ metod, prospektiv 
longitudiell kohortstudie. 
EPDS prenatalt, 2 månader samt 
1 år post partum. 
Sociodemografiska data 
insamlades med hjälp av 
frågeformulär samt ”life event 
scale”. 

Alla svensktalande kvinnor 
som kom för 
inskrivningssamtal på 
MVC under tre 
förutbestämda veckor 
spridda över ett år, 
tillfrågades om deltagande. 
n=2926 
n=2430 (83%) genomförde 
hela studien. 

Multipel 
regressionsanalys 

3% (79/2430) av deltagarna hade 
depressiva symtom (EPDS >12) vid 
samtliga tre mättillfällen; prenatalt, 
2månader samt 1 år post partum. 
Indikatorer i tidig graviditet för 
återkommande eller ihållande 
depression var; två eller fler tressfyllda 
livshändelser året före graviditeten, att 
ha ett anat modersmål än svenska samt 
arbetslöshet. 

DS 1 

Silverman & 
Loudon 
(2010) 
USA 
 
 

Att uppskatta förekomsten 
av PPD bland kvinnor 
tidigare utsatta sexuellt- 
och fysiskt våld 

Kvantitativ metod.   
Strukturerat frågeformulär 
användes vid första prenatala 
besöket för att identifiera 
psyko.soc. riskvariabler. EPDS 
vid återbesöket 6 v postpartum. 

Gravida i ett socialt utsatt 
område. 
n=884 
(n=374) 

Regressionsanalys 
 

Ett förflutet med fysisk och/eller 
sexuellt vålt, tidigare psykiska 
problem eller psykiatrisk diagnos vid 
första perinatala besöket, ökar risken 
för PPD-symtom 

DS 2 

Webster et al. 
(2003) 
Australien 

Att testa hur effektivt det 
är med prenatal 
intervention i syfte att 
minska antalet insjuknade i 
PPD. 
Hypotes: 
Bland de kvinnor som fått 
intervention under 
graviditet borde antalet 
med EPDS >12 post 
partum bli färre än i 
kontrollgruppen. 

Kvantitativ metod, randomiserad 
kontrollerad studie. 
EPDS, sociodemografiska data 
inhämtades. 
Gravida kvinnor 
kontrollscreenades för fem olika 
riskfaktorer för PPD vid 
inskrivningsbesöket.  
Positivt screenade kvinnor 
slumpades in i två grupper; en 
med intervention och en 
kontrollgrupp. 
Gruppen med intervention erhöll 
muntlig o skriftlig info om PPD 
och den egna risken att drabbas, 
samt att patientansvarig personal 
inom mödrahälsovården 
informerades om varje kvinnas 
riskstatus. 

Alla gravida kvinnor som 
hade inskrivningssamtal 
mellan febr.-97 – sept.-97 
på mödraklinik i Brisbane. 
1 Testade för lämplighet 
att delta; n=2199 (mins 1 
av 5 riskfaktorer 
identifierade) 
2 n=600 lämpliga 
deltagare som 
randomiserades in i två 
grupper; 
intervention/kontrollgrupp. 
Intervention n=299 
Kontrollgrupp n=301 
3 Slutanalys (EPDS 16 v 
post partum) 
Intervention: n=192 
Kontrollgrupp: n=179 
 

Two-sample t-test, 
Mann-Whitney U-
test, x2 test, Fisher’s 
exact test 

Vid utvärdering av interventionen 16 
veckor post partum fans ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna. 
Utvärderingen gjordes med hjälp av 
EPDS. 
EPDS >12: 
Intervention: 24% 
Kontrollgrupp: 28,2% 
-interventionen  minskade inte antalet 
kvinnor med depressiva symtom post 
partum. 

RCT 1 

 



 
 

Bilaga 4. Exempel på analys och sortering av huvudresultat 

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 

Bloch et al. 
(2005) 
Israel 

Ett signifikant samband sågs mellan en historia av 
PMDD och att utveckla psykisk ohälsa postpartum. 
Detta stödjer till viss del etiologin bakom, risken att 
utveckla psykisk ohälsa postpartum vilket kan ha 
samband med vår varierande hormonella känslighet 

Hormoner Biologiska 
Faktorer 

Josefsson et 
al. 
(2002) 
Sverige 

 Starkaste riskfaktorn för PPD är hög sjukfrånvaro 
under graviditeten och många besök på MVC. 
Komplikationer under graviditeten som hyperemesis, 
prematura sammandragningar är mer vanligt i PPD-
gruppen däremot hittades inga samband mellan 
paritet, sociodemografiska data eller typ av 
förlossning och PPD. 

Graviditet Obstetriska 
och 
gynekologiska 
faktorer 

Blom et al. 
2010 
Nederländerna 

Akuta kejsarsnitt, misstanke om fetal stress under 
förlossningen och medicinskt inducerade 
förlossningar visade signifikant koppling till att 
drabbas av PPD. 

Förlossning Obstetriska 
och 
gynekologiska 
faktorer 

Bloch et al. 
(2005) 
Israel 

Tidigare depression är en signifikant riskfaktor. Psykisk ohälsa Psykosociala 
faktorer 

Dennis et al. 
(2004) 
Canada 

Faktorer som ökade risken för depressiva symtom 
var: invandring senaste fem åren, att kvinnan ej redo 
att skrivas ut från sjukhuset och brist på stöd. 

Socialt Psykosociala 
faktorer 

Dennis et al. 
(2004) 
Canada 

En sårbar/känslig personlighet och stressfyllda 
livshändelser ökade risken för PPD 

Psykologiska 
faktorer 

Psykosociala 
faktorer 

Davis et al. 
(2008) 
USA 

Användandet av PAQ-poängen visade sig ha den 
bästa postitiva effekten för att förutsäga PPD-
symtom 
Liknande resultat sågs vid användandet av en fråga 
från PAQ istället för alla 15 frågor. 
PAQ kan vara en valid mätmetod för att förutsäga 
PPD, den identifierar dock endast 40% av de kvinnor 
som drabbas 

 Förutse och 
förebygga 

 


