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SAMMANFATTNING  

Bakgrund  

Depression är vanligt bland unga kvinnor i fertil ålder vilket innebär att barnafödande infaller 

under en del av livet då många kvinnor är psykisk sårbara. Cirka 10 till 20 procent av alla 

gravida kvinnor drabbas av depression av varierande grad under den antenatala perioden. 

Depression ökar risken för tillväxthämning hos fostret, prematur förlossning och postpartum-

depression samt försvårar anknytningen mellan mor och barn. Den rådande uppfattningen är att 

kvinnor som medicinerat med antidepressiva läkemedel innan graviditet bör fortsätta 

medicinera samt att insättning bör göras när behov finns. Många kvinnor vill dock inte använda 

antidepressiva läkemedel under graviditet av rädsla för negativ påverkan på fostret och för dessa 

kvinnor behövs alternativ. I barnmorskans arbete ingår att stödja och vårda kvinnor under 

graviditet varför kunskap om behandlingsalternativ är vikt för yrkesgruppen.  

 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka icke-farmakologiska behandlingar som 

finns för depression under graviditet samt dess för- och nackdelar. 

 

Metod  

En systematisk litteraturstudie har gjorts där 28 artiklar inkluderades av totalt 659 granskade 

titlar, 110 granskade abstracts och 44 artiklar granskade i sin helhet. De inkluderade artiklarna 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys och kvalitetsgranskades i enlighet med Willman, 

Stoltz och Bahtsevani, (2016). 

 

Resultat  

Analysen av studiernas resultat visade att många former av icke farmakologisk behandling kan 

ha mildrande eller botande effekt vid depression under graviditet. Det framkommer att 

behandling med yoga, behandling med mind-body terapi, behandling given till par, behandling 

given digitalt, behandling given i grupp samt behandling med psykoterapi eller samtalsstöd har 

positiv effekt om än i olika grad. Resultatet ger stöd för att komplement till basprogrammet vid 

sedvanlig mödrahälsovård är eftersträvansvärt och hjälper kvinnor med antenatal depression 

och att den positiva effekten ofta kvarstår efter förlossningen.  

 

Slutsats  

Detta examensarbete visade att många icke-farmakologiska behandlingsmetoder kan hjälpa 



  

kvinnor med antenatal depression. Tilltron till behandlingsmetoderna var oftast hög och få 

negativa effekter framkom. Kvinnor kan utifrån detta informeras om att forskning visat att 

utöver antidepressiv medicinering finns icke-farmakologiska behandlingsmetoder med god 

effekt på depression under graviditet. Vidare forskning får visa om behandlingsformerna skulle 

kunna erbjudas inom ramen för mödrahälsovårdens basprogram, samt om det är möjligt att 

genom dessa alternativa terapier minska graviditetskomplikationer orsakade av depression.  

NYCKELORD  
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ABSTRACT  

Background  

Depression is common among young women of childbearing age, which means that childbirth 

occurs during a part of life when many women are mentally vulnerable. About 10 to 20 percent 

of all pregnant women suffer from depression of varying degree during the antenatal period. 

Depression increases the risk of growth retardation in the fetus, premature birth and postpartum 

depression and complicates the bonding between mother and child. The current perception is 

that women who are taking antidepressants before pregnancy should continue to medicate and 

that insertation should be made when needed. However, many women do not want to use 

antidepressant drugs during pregnancy out of fear of adverse effects on the fetus, and for these 

women more options are needed. Midwifery includes supporting and nursing women during 

pregnancy, why knowledge about treatment options is important to the occupational group. 

 

Purpose  

The purpose of this thesis was to investigate the non-pharmacological treatments available  

in pregnancy depression and their advantages and disadvantages. 

 

Method  

A systematic review has been made where 28 articles were included in a total of 659 reviewed 

titles, 110 reviewed abstracts and 44 articles reviewed in full text. The included articles were 

analyzed with qualitative content analysis and quality assayed according to Willman, Stoltz and 

Bahtsevani, (2016). 

 

Results  

The analysis of the results showed that many forms of non-pharmacological treatments may 

have mitigating or curing effects in the event of depression during pregnancy. It appears that 

treatment with yoga, treatment with mind-body therapy, treatment given to couples, treatment 

given digitally, treatment given in a group and treatment with psychotherapy or counseling has 

a positive effect, albeit to a different extent. The result provides support for complementing the 

basic program of customized maternity care, which is desirable and helps women with antenatal 

depression and that the positive effect often persists after childbirth. 

 

 

 



  

Conclusion  

This degree project showed that many non-pharmacological treatment methods can help 

women with antenatal depression. Access to treatment methods was usually high and few 

negative effects were observed. Women can from this be informed that research has shown that 

in addition to antidepressant medication there are non-pharmacological treatment methods that 

have a good effect on depression during pregnancy. Further research can show whether 

treatment options could be offered within the framework of maternal health care programs, and 

whether it is possible to reduce pregnancy complications caused by depression through these 

alternative therapies. 

 

KEYWORDS 

Antenatal depression, depression, maternity, perinatal depression, pregnancy, therapy, 

treatment 
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BAKGRUND 
Definition av depression 

Enligt Socialstyrelsen (2016) karakteriseras symtomen vid depression av nedstämdhet eller 

minskat intresse för sådant man normalt uppskattar i livet. Det är också vanligt med 

sömnstörning, aptitstörning, koncentrationssvårigheter, brist på energi, känsla av hopplöshet 

och låg självkänsla. Ofta finns också kroppsliga symtom som smärta och obehag. Den kliniska 

symtombilden vid depression under graviditet skiljer sig inte från depression under andra 

perioder av livet och är heller inte en egen diagnos. Vid graviditet kan sömnsvårigheter, aptit- 

och viktförändringar vara naturliga symtom som inte betyder att kvinnan drabbats av 

depression. De nämnda symtomen på depression skall uppträda större delen av dagen och i stort 

sett dagligen under två veckor för att klassas som depression (Weissman & Olofsson, 1995).  

 

Prevalens av depression  

Depression är en vanlig sjukdom som drabbar i genomsnitt 25 % av alla kvinnor någon gång 

under livet. Kvinnor är enligt statistiken överrepresenterade (Socialstyrelsen, 2016). Idag ligger 

medelåldern för att som kvinna föda sitt första barn högst i Stockholm på 30,1 år och lägst i 

Kalmar där medelåldern är 27,3 år (Socialstyrelsen, 2015). Detta innebär att depression är 

vanligt under de år av livet då fertiliteten är relativt hög och de flesta väljer att skaffa barn. Hur 

många som drabbas av depression i samband med graviditet är man inte helt eniga om. Enligt 

Eke, Saccone och Berghella (2016) drabbas 10 % av alla gravida kvinnor av depression. Bendix 

och Blomdahl (2016) menar att medel till svår depression drabbar 3–6 % av alla gravida och 

att dubbelt så många drabbas av lättare grad av depression. Om en kvinna drabbas av depression 

under graviditet är risken att åter drabbas under en kommande graviditet fördubblad jämfört 

med någon som inte drabbats under tidigare graviditet. (Socialstyrelsen, 2014). Att fånga upp 

depression under graviditet är därför av vikt inte bara för den aktuella situationen utan också 

för framtida psykisk hälsa.  

 

Psykosociala riskfaktorer i samband med graviditet 

Risken att drabbas av depression i samband med graviditet ökar om kvinnan haft en depression 

tidigare under livet. Risken att drabbas av depression under graviditet ökar om kvinnan har ett 

begränsat socialt stöd, om våld förekommer inom familjen, vid oplanerad graviditet samt om 

kvinnan är ensamstående och eller har låg inkomst (Chaudron, 2013). I en studie av Rubertsson, 

Wickberg, Gustavsson och Rådestad (2005) visade det sig att kvinnor med invandrarbakgrund 

samt arbetslösa kvinnor hade ökad risk för depression under graviditeten på grund av de sociala 
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konsekvenser och den ekonomiska stress dessa kvinnors situation kan innebära. Kvinnor som 

drabbas av depression i samband med graviditet utgör också en grupp med hög risk för att 

utveckla förlossningsrädsla (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Enligt Ryding (2014) förhöjs risken att en individ drabbas av psykisk eller fysisk ohälsa om 

dennes föräldrar eller vårdnadshavare under uppväxten inte kunnat ta hand om sina barn på ett 

tillräckligt bra sätt. Alvarliga riskfaktorer inom familjen är missbruk av alkohol eller droger, 

inblandning i kriminalitet, våld inom familjen samt psykisk sjukdom och eller psykiska 

funktionshinder. Andra psykosociala riskfaktor hos kvinnan är långtidssjukskrivning, 

arbetslöshet, sjukpension och förlorad vårdnad om tidigare barn. Mycket unga kvinnor har ofta 

dålig ekonomi och relationen med barnafadern är ofta instabil menar Ryding, (2014).  
 

Konsekvenser av depression under graviditet 

Bilden av den gravida kvinnan är ofta den av en lycklig kvinna som mår bra och ser fram emot 

att möta sitt barn För många gravida kvinnor ser verkligheten inte ut så. Många kvinnor kan för 

första gången känna av känslomässiga påfrestningar såsom en depression. En depression kan 

få konsekvenser för både mamman, barnet, nära anhöriga, övriga familjemedlemmar och inte 

minst för kvinnans partner (Rubertsson et al, 2005). Studier har visat att obehandlade 

depressioner under graviditet är associerat med låg födelsevikt och litet huvudomfång hos 

barnet. Kvinnor som har en depression under graviditet löper ökad risk för förvärrad depression 

efter förlossningen. Det är därför av stor vikt att uppmärksamma symtomen så tidigt som 

möjligt (Glover, O'Connor, O'Donnell & Capron, 2014). Depression kan även indirekt påverka 

fostret eftersom en depression till exempel kan leda till att kvinnan äter och sover dåligt vilket 

i sig kan leda till dålig viktökning. Depressionen kan också för vissa leda till ökad konsumtion 

av alkohol, tobak och läkemedel, koffein och annat som kan skada fostret (Chaudron, 2013). 

Enligt Chaudron (2013) har studier också visat ett samband mellan depression under graviditet 

och depression postpartum men även för tidig förlossning, behov av neonatalvård för barnet 

och försenad utveckling hos barnet. Även Socialstyrelsen (2014) beskriver ett samband mellan 

depression under graviditet och depression postpartum. Graviditeten och den första tiden som 

förälder är mycket viktiga för anknytning mellan mor och barn. Enligt Rubertsson, Pallant, 

Sydsjö, Haines och Hildingsson (2014) är depression under graviditet i sig kopplat till svagare 

anknytning mellan mor och barn.  
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Diagnostisering och behandlingsrekommendationer 

För att diagnostisera depression krävs bedömning av läkare med specialistkompetens inom 

allmänmedicin eller psykiatri. De instrument som brukar användas vid diagnostisering av 

depression i Sverige är MADRS, MADRS-S och CPRS-S-A (Socialstyrelsen, 2016). 

Mödrahälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för 

den gravida kvinnan och för det väntade barnet (Socialstyrelsen, 2014). EPDS (Edinburgh 

Postnatal Depression Scale) används på vissa mödrahälsovårdscentraler idag för att tidigt kunna 

upptäcka kvinnor med depression eller risk att gå in i en depression (Rubertsson et al, 2005). 

Socialstyrelsen (2014) hävdar att instrumentet kan användas som en kartläggning för att 

upptäcka förekomst av depression, men att det inte finns tillräckligt med vetenskapligt underlag 

för att använda EPDS som screening-instrument under graviditet.  

 

Enligt Rubertsson (2016) bör stödsamtal, kognitiv beteendeterapi (KBT) eller interpersonell 

terapi (ITP) vara ett första val vid behandling av depression under graviditet. Beroende på 

samtalsterapins inriktning kan kvinnan få träffa en barnmorska, läkare, psykolog eller kurator 

(Öster, 2017). Kognitiv beteendeterapi och interpersonell psykoterapi är de behandlingsformer 

med störst vetenskapligt stöd vid behandling av lätt och medelsvår depression (Björklund, 

2016). Inom kognitiv beteendeterapi ligger fokus på att ändra sina tankemönster och sina 

inlärda beteenden. Interpersonell psykoterapi handlar framför allt om relationerna till andra 

människor och hur de kan förbättras. Gemensamt för båda terapiformerna är att de pågår under 

en relativt kort tid och att fokus läggs på måendet i realtid (Björklund, 2016). Behandlingen kan 

bestå i att bland annat formulera en individuell vårdplan med överenskomna mål samt tid för 

uppföljning av dessa (Rubertsson, 2016). Det finns även andra terapiformer såsom dialektisk 

beteendeterapi (DBT) som är en form av KBT samt psykodynamisk psykoterapi. Dessa är dock 

inte förstahandsval vid depression under graviditet.  

 

Vid svårare form av depression kan enligt Josefsson och Lilliecreutz (2014) en kombination av 

psykoterapi och medicinsk behandling med läkemedel, så kallade selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI) vara aktuell. I Europa i stort behandlas ca 3 % av alla 

gravida kvinnor med SSRI och i USA och Kanada är siffran ƒ4–10 % (Furu et al, 2015). Vid 

medicinering med SSRI sedan innan graviditeten ska behov av fortsatt medicinering bedömas 

individuellt av läkare (Bendix & Blomdahl, 2016). Den generella hållningen idag är dock att 

kvinnor som medicinerar med SSRI ska fortsätta med detta under graviditet samt att insättning 

av SSRI vid behov ska göras. Noggrann uppföljning är viktigt och dosen ska inte minimeras så 
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att effekten begränsas så att fostret utsätts för såväl läkemedel som bristfälligt behandlad 

sjukdom hon modern (Bendix & Blomdahl, 2016). 

 

Vid handläggning av svår och livshotande psykisk sjukdom kan elektrokonvulsiv terapi (ECT) 

fylla en viktig funktion (Josefsson & Lilliecreutz, 2014; Bendix & Blomdahl, 2016). ETC 

innebär att korta elektiska pulsar förs genom hjärnan under narkos vilka framkallar ett 

kontrollerat krampanfall. Det är endast delvis klarlagt varför ECT ofta ger god effekt men viss 

forskning har visat att den obalans mellan signalsubstanser som råder i hjärnan under depression 

återställs av elbehandlingen (Henriksson, 2016). Behandlingen används främst postpartum men 

kan också̊ vara aktuell under graviditeten i de fall där nyttan överväger riskerna. Behandlingen 

ska dock ske på̊ strikt indikation och handläggning kräver specifika säkerhetsåtgärder på̊ grund 

av risken för såväl maternella som fetala komplikationer (Bendix & Blomdahl, 2016). 

 

Graviditet och psykologi 

Enligt Rafael-Leff (2001) kan en graviditet delas in i tre psykologiska utvecklingsfaser. Den 

första fasen kallas fusionsfasen och sträcker sig från befruktningen fram till graviditetsvecka 

17.  Den första fasen kännetecknas av sammansmältning där kvinnan ska inse och acceptera att 

hon är gravid och väntar barn. Ambivalens är utmärkande för denna fas. Den andra fasen är 

differentieringsfasen vilken sträcker sig mellan gestationsvecka 17 och 30. Då börjar kvinnan 

se barnet som en egen individ med egen personlighet. Det är vanligt att kvinnan börjar tänka på 

vad hon och barnet ska göra tillsammans i framtiden. Den sista fasen kallas separationsfasen 

och sträcker sig från gestationsvecka 30 till 42 eller till dess förlossningen infaller. Kvinnan 

förbereder sig då för förlossningen och mötet med barnet. Detta kan innebära känslor av rädsla 

inför förlossningen men också stark längtan efter att få träffa barnet (Raphael-Leff, 2001). Det 

är väl dokumenterat att psykisk ohälsa under graviditet och under den första tiden efter barnets 

födelse har negativ inverkan på anknytningen. Om tecken på problem i anknytningen mellan 

moder och barn upptäcks tidigt minskar risken för att anknytningsproblem utvecklas (Dubber, 

Reck, Müller & Gawlik, 2015). Enligt Hedman-Ahlström (2014) är socialt stöd från partner, 

familj och vänner extra viktigt i samband graviditet och gravida och nyblivna mammor som 

drabbas av depression är särskilt sårbara. 

 

Teoretisk ansats  

Som teoretisk ansats valdes Mercers: “Theoretical Models for Studying the Effect of 

Antepartum Stress on the Family” eftersom den belyser vikten av kvinnans psykiska mående 
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under graviditet i processen att bli förälder. I Mercers teori identifieras variablerna antenatal 

stress, socialt stöd, självkänsla, självbehärskning, oro och depression som kritiska i kvinnans 

utveckling till förälder. Enligt Mercer har stress en negativ påverkan på självkänslan, den 

generella hälsan och i förlängningen familjens funktion som helhet. Vinsterna med minskad 

oro/ångest och stress under graviditet som är vanligt vid depression är en bättre total hälsa och 

ett bättre familjeliv. Barnmorskans roll är enligt Mercer bland annat att stödja kvinnan i 

utvecklingen till att bli mamma och identifiera faktorer som kan orsaka antenatal stress och 

påverka denna utveckling negativt (Mercer, May, Ferketich, & Dejoseph, 1986). 

 

Problemformulering 

Depression är den vanligast psykiska sjukdomen bland gravida kvinnor. Mot bakgrund av de 

negativa konsekvenserna av obehandlad depression rekommenderas fortsatt medicinering med 

antidepressiva hos kvinnor som innan graviditeten medicinerat samt att medicinering sätts in i 

fall där behov finns. En kombination av medicinering med samtalsterapi anses ha fördelar. 

Kunskapen om icke-farmakologiska behandlingsmetoders effekt och tillfredställelse saknas 

dock och behandlingsalternativ med medicinering erbjuds generellt inte inom ramen för 

mödravården. Syftet med detta examensarbete var att sammanställa vetenskapliga artiklar för 

att svara på vilka icke-farmakologiska behandlingar som finns och dess för och nackdelar.  

 

Syfte 

Att analysera och sammanställa vetenskapliga artiklar om icke-farmakologiska 

behandlingsmetoder av depression under graviditet samt dess för- och nackdelar. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka icke farmakologiska behandlingsmetoder finns för antenatal depression? 

2. Vad visar aktuell forskning om effekten av dessa icke farmakologiska 

behandlingsmetoder? 
 

METOD 
Design 

För att besvara frågeställningarna gjordes en systematisk litteraturöversikt. Denna metod är 

passande vid kartläggning av vetenskapligt stöd för en behandling eller åtgärd samt vid 

kartläggning av effekt av behandling (Forsberg & Wengström, 2015) vilket var syftet med detta 
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examensarbete. För att få en bredd i de data som ligger till grund för examensarbetet består 

dessa av både kvalitativa och kvantitativa artiklar, så kallad mixed method. (Tariq & Woodman, 

2013) 

 

Tillvägagångssätt 

En systematisk sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycINFO via tillträde genom Uppsala Universitet. För att hitta relevanta artiklar översattes 

aktuella sökord från svenska till engelska med hjälp av MESH eller svensk-engelskt lexikon 

när MESH- översättning inte var tillgänglig. Sökningar i fritext gjordes för att minska risken 

att missa relevanta artiklar.  

 

Sökord och sökstrategier 

Sökorden som användes var graviditet (pregnancy), depression (depression), antenatal 

depression (antenatal depression), behandling (treatment), terapi (therapy) och intervention 

(intervention) i kombination med de booleanska söktermerna AND eller OR (Willman et al. 

2016). För att begränsa antalet träffar i PudMed som på grund av sin storlek kan vara 

oöverskådlig användes den booleanska söktermen NOT i kombination med ovan nämnda 

sökord och sökorden antidepressiva läkemedel (antidepressants), selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (selektive serotonin reuptake inhibitors (SSRI). Risken finns då 

att artiklar som handlar om både farmakologisk och icke-farmakologisk behandling filtreras 

bort men sökresultatet blir betydligt mer överskådligt. I nedanstående tabell presenteras sök-

kombinationer och antal träffar samt exkluderade och inkluderade artiklar på respektive 

sökning i varje databas. Genom den söktekniska funktionen trunkering täckte sökningen 

automatiskt även andra böjningsformer av stamorden som användes i respektive sökning 

(Wengström & Forsberg, 2016). Totalt identifierades 659 titlar och av dessa granskades 110 

abstrakt och 44 artiklar i sin helhet. Examensarbetets resultat bygger på 28 inkluderade artiklar 

vilka svarade mot syftet. Efter kvalitetsgranskning i enlighet med Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2016) klassificerades 22 artiklar som medelhög kvalitet och 6 artiklar som av hög 

kvalitet. Sökning och urval presenteras i tabell 1.  

 

 

 

 

 



 7 

Tabell 1. Flödesschema och bortfall  
Databaser Datum Sökord Identifierade 

artiklar 
Granskade 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar* 

PsycINFO 18-09-07 Depression AND Pregnancy AND 
Treatment OR Intervention 
 

140 42 18 15 

Cinahl 18-09-07 Depression AND Pregnancy AND 
Treatments OR Therapy OR 
Intervention 
 

159 20 8 6  

PUBMED 18-09-13 Pregnancy AND antenatal 
depression AND treatment OR 
therapy OR intervation NOT 
antidepressant OR antidepressants 
OR selective serotonin reuptake 
inhibitor OR SSRI 
 

350 46 18 
 

7 

PUBMED 18-09-13 pregnancy and depression and 
nonpharmacologic treatment 
 

5 1 0 0 

Cinahl 18-09-13 pregnancy and depression and 
nonpharmacologic treatment 
 

3 0 0 0 

PsycINFO 18-09-13 pregnancy and depression and 
nonpharmacologic treatment 
 

2 1 0 0 

Summa   659 110 44 28 
 

Använda filter vid samtliga sökningar var: Humans, Academic journals, engelska och publicerade efter 1/1 2012.  
 

Urvalsförfarande 

I enlighet med Wengström och Forsberg (2016) valdes artiklar som var publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. I urvalsprocessen valdes artiklar med titlar som förväntades kunna 

svara till examensarbetets syfte. Om abstract fanns att tillgå lästes dessa. Ett ställningstagande 

till artikelns relevans för examensarbetet gjordes därefter. I nästa steg undersöktes om artiklarna 

fanns att tillgå̊ i full text och om de var publicerade i sin helhet på engelska. Filter på samtliga 

sökningar var: publicering efter 1/1 år 2012, studier gjorda på människor (Humans), publicering 

på engelska samt publicering i akademiska tidskrifter (Academic journals). Artiklarna skulle 

också vara tillgängliga kostnadsfritt. Utvalda artiklar lästes i sin helhet flera gånger för att 

avgöra huruvida de var relevanta. För att bedöma artiklarnas kvalitet granskades dessa i enlighet 

med granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa studier i enlighet med Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2016). De artiklarna som ingår i litteraturstudien presenteras i löpande 
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text och även i en resultattabell (Bilaga 3) där artiklarna presenteras utifrån kolumner med 

följande rubriker: författare/år/land, titel, syfte, metod, deltagare(bortfall), sammanfattat 

resultat samt kvalitetsbedömning.  

 

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier var icke farmakologiska behandlingsmetoder lågriskgraviditet, frisk kvinna 

över 18 år. Både djup depression (major depression) och medelsvår (moderate) samt lätt 

depression inkluderades samt studier där depression beskrevs som en del i symtombilden hos 

den gravida kvinnan i kombinationen med stress, ångest och oro eftersom dessa symtom ofta 

uppträder parallellt och ångest och oro ofta är symtom på depression. Artiklarna skulle vara 

originalstudier vilket betyder att författarna presenterar egna forskningsrön (LibGuides, 2018). 

Pilotstudier inkluderades för att få en ökad bredd i resultatet då ämnet icke-farmakologiska 

behandlingsmetoder är ett forskningsområde på framväxt. 

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var artiklar publicerade före 1/1 2012, ej tillgängliga i fulltext, ej 

publicerade på̊ engelska, ej originalstudier. Reviews och meta-analyser samt studier där 

deltagare var under 18 år exkluderades. Studier med deltagare med somatisk sjukdom eller 

obstetriskt hög risk för komplikationer eller fetma exkluderades liksom studier med deltagare 

med psykiatriska diagnoser utöver depression samt depression så grav att kvinnan var inlagd 

på sjukhus eller bedömdes suicidal. Studier om kvinnor med missbruk, social utsatthet, 

låginkomsttagare, kvinnor tillhörande minoritetsgrupper och studier om migranter eller 

flyktingar eller specifik etnisk grupp exkluderades också. Även studier av depression hos 

kvinnor med IVF-gravitet, intrauterin fosterdöd och postpartum-depression exkluderades. Även 

studier av behandlingsformer som ges vid mycket svår depression såsom ECT exkluderas 

eftersom den inte kan ses som ett alternativ till gravida kvinnor generellt.  

 

Bearbetning och analys 

Artiklarna i denna litteraturstudie har lästs flertalet gånger för att en känsla för vad de handlar 

om samt för att få en fördjupad förståelse för innehållet. För att kunna analysera den 

vetenskapliga litteraturen användes kvalitativ innehållsanalys vilket är en form av analys som 

är lämpligt vid utvärdering av forskningsläget inom ett visst fält eller kvalitén på behandlingen 

av ett visst tillstånd. Kvalitativ innehållsanalys lämpar sig därför väl för detta examensarbete 

utifrån syftet. Genom innehållsanalysen har identifiering av vanligt förekommande kategorier 
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i artiklarna tagits ut för att beskriva och fastställa specifika fenomen (Forsberg & Wengström, 

2015). Analysen fokuserades på att identifiera nyckelkategorier i varje artikels resultat. Genom 

identifiering av likheter och skillnader skapades kategorier. Efter att relevanta resultat för 

studiens syfte sorterats fram har följande sex kategorier identifierats: Behandling med yoga; 

Behandling med body-mind terapi; Behandling given till par; Behandling given digitalt; 

Behandling given i grupp samt Behandling med psykoterapi eller samtalsstöd. 

Behandlingsmetoden som studierna fokuserat på urskildes som dess huvudsakliga tema. Dessa 

teman kopplades samman med övriga artiklar med ett likande gemensamt tema till kategorier. 

Några av kategorierna utgörs av enbart en behandlingsform så som kategorierna behandling 

med yoga och behandling med psykoterapi eller samtalsstöd. Det beror på att tillräckligt många 

artiklar handlat om dessa former av behandling för att de ska kunna utgöra en egen kategori. I 

andra kategorier, så som behandling given digitalt, har artiklar rörande olika behandlingsformer 

kopplats samman då inriktningen eller tillvägagångssättet varit gemensamt. Varje kategori är 

uppdelad i underrubriker för att skapa struktur och förtydliga likheter och skillnader mellan 

studierna i resultatet. Dessa underrubriker är Tillfredställelse och tilltro till behandlingen, 

Behandlingens effekt på depression samt Nackdelar med behandlingen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Ställningstagande till etiska överväganden krävs vid författandet av ett examensarbete. Det 

krävs dock ingen etisk ansökan eller annat godkännande för denna typ av litteraturstudie 

(Forsberg & Wengström, 2015). Allt material som ingår i denna litteraturstudie har, i enlighet 

med Codex (2016) genomgått etiskt övervägande då studierna baseras på forskning på 

människor vilket ska framgå i texten. Det ska framgå att allt deltagande var frivilligt och 

godkänt av en etisk kommitté. Hänsyn togs till riktlinjer för god medicinsk forskning beskrivna 

av Forsberg och Wengström (2016) gällande fusk och ohederlighet. Det är viktigt att resultatet 

baseras på relevanta studier med både positiva och negativa resultat angående icke 

farmakologiska behandlingsmetoder vid antenatal depression.  

 

RESULTAT 
I resultattabellen redovisas de 28 artiklarna som inkluderades varav 26 kvantitativa, en mixad 

metod och en artikel med en kvalitativ och en kvantitativ del. Artiklarna kommer från olika 

delar av världen, främst från USA, Australien, Europa och Kanada men även från Iran, 

Colombia, Malaysia och Indien (se bilaga 3). I resultatet presenteras kategorierna samt deras 
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respektive underkategorier. En kortfattat förklaring av innebörden av behandlingsmetoderna 

inleder varje kategori.  
 

Behandling med yoga  

Yoga är ett system av fysiska positioner, andningsövningar, avslappning samt koncentrations- 

och meditationstekniker skapar balans mellan kropp och själ. Yoga kommer från Indien och 

tros vara minst 5000 år gammal. Ordet yoga är sanskrit och betyder förening och balans. 

 

Tillfredställelse och tilltro till behandlingen  

Tilltron till yoga som behandling vid depression under graviditet var hög enligt Uebelacker 

Battle, Sutton, Magee och Miller (2015); Davis Goodman, Leiferman, Taylor och Dimidjian 

(2015) och Battle, Uebelacker, Magee, Sutton och Miller (2014). Yoga åtnjöt i flera fall 

statistiskt signifikant högre tilltro, förväntningar och gav större tillfredställelse än enbart 

sedvanlig mödravård (de mödravårdskontroller enligt basprogrammet som alla gravida erbjuds 

men vars upplägg ser olika ut i olika länder) eller annan jämförbar behandling (Uebelacker et 

al, 2015; Davis et al 2015).  

 

Behandlingens effekt på depression  

Yoga ledde i samtliga studier till förbättring av depression men resultaten var inte genomgående 

statistiskt signifikanta. Enligt en studie från USA av Uebelacker et al (2015) som jämförde yoga 

med en hälsoutbildning som bestod av föräldrautbildning i liknande mängd (75 min en gång 

per veckan i 9 veckor) förbättrades båda grupperna dock likvärdigt. Yoga föredrogs dock 

framför hälsoutbildning (Uebelacker et al, 2015). En annan studie från USA av Field, Diego, 

Delgado och Medina (2013) visade att yoga redan efter en session kan mildra depressiva 

symtom och att effekten kvarstod vid sista behandlingstillfället. Field et al (2013) jämförde 

yoga med socialt stöd i form av gruppträffar utan gruppledare givet i samma utsträckning som 

yogagruppen utförde yoga i hemmet (20 min en gång i veckan i 12 veckor). Båda 

behandlingarna ledde till förbättring av depression och denna förbättring kvarstod även post 

partum. Studien visar att yoga i sig ger positiv effekt och inte enbart på grund av den sociala 

aspekten av gruppmomentet och rutinen att utföra en aktivitet utanför hemmet. I ytterligare en 

studie från USA av Field, Diego, Hernandez-Reif, Medina, Delgado och Hernandez (2011) 

jämfördes effekten av massage och yoga i motsvarande mängd och båda behandlingarna ledde 

till förbättring av depression jämfört med enbart sedvanlig mödravård. Yoga minskade graden 

av depression även enligt en brittisk studie av Newham Wittkowski, Hurley, Aplin och 



 11 

Westwood (2014), en studie från USA av Battel et al (2015) och en studie från Indien av 

Satyapriya Nagarathna, Padmalatha & Nagendra (2013). Enligt Newham et al (2014) och 

Satyapriya et al (2013) sågs en ökning av depressiva symtom hos kvinnorna som endast fick 

sedvanlig mödravård vilket visar att yoga potentiellt kan förebygga försämring av depressiva 

symtom och att effekten att yoga kan vara likvärdig med den som uppnås med mer vedertagen 

behandling vid depression under graviditet enligt Battle et al (2014). Enligt Davis et al (2015), 

även denna studie från USA, var dock inte effekten av yoga statistiskt signifikant större än 

sedvanlig mödravård men yoga-gruppen upplevde lägre grad av negativa symtom under 

graviditeten än de som enbart fått sedvanlig mödravård. 

 

Nackdelar med behandlingen  

Inga skador eller andra säkerhetsrisker identifierades (Uebelacker et al, 2015; Battle et al, 2014)  

 

Behandling med body-mind terapi 

Body-mind terapi är ett samlingsnamn för en rad olika tekniker som syftar till att främja hälsa 

genom att skapa balans mellan kropp och själ. Exempel på body-mind terapier är yoga, 

meditation, mindfulness, hypnos, andningsövningar, massage och avslappning m.fl. (Yoga 

utgör en egen kategori då ett flertal studier handlade om denna form av gruppbehandling). 

 

Mindfulness (medveten närvaro) går ut på att öva sig i att vara medvetet närvarande i nuet till 

skillnad från att leva mitt i tankeströmmar av minnen, farhågor, krav och andras uppfattningar 

om detta. Mindfulness handlar om att sätta sig själv på sidan av och betrakta tankar och känslor 

med distans som inte kräver agerande. 

 

Hypnos är ett samlingsbegrepp på ett flertal behandlingsmetoder. Hypnos och trance används 

synonymt och är ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt vilket används 

inom yoga, psykoprofylax, mental träning och meditation. Tillståndet kan användas inom den 

medicinska vården för att fördjupa patientens kontakt med sitt inte och förstärka 

behandlingseffekter. 

 

Tillfredställelse och tilltro till behandlingen  

Enligt en australiensisk studie av Woolhouse, Mercuri, Judd och Brown (2014) uppgav kvinnor 

att anledningen till att de deltog i en studie om meditation var att de önskade få nya vägar att 

hantera depression. De ansåg att meditationen skulle kunna vara en bra förberedelse inför 
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moderskap och hantering av förlossningssmärta tillsammans med partnern. Kvinnorna hade för 

avsikt att fortsätta meditera på egen hand efter att deltagandet i studien. (Woolhouse et al, 2014). 

I en studie från USA av Dimidjian et al (2015) rörande behandling med KBT med mindfulness-

inriktning sågs att behandlingen accepterades av deprimerade gravida kvinnor och gav en högre 

tillfredsställelse än enbart sedvanlig mödravård. 

 

Behandlingens effekt på depression  

Att träna mindfulness genom meditation visade sig enligt Woolhouse et al (2014) leda till 

förbättring av depression under graviditet. Kvinnorna som fått KBT med mindfulness-

inriktning visade statistiskt signifikant större förbättring i sin depression jämfört med kvinnor 

som fick sedvanlig mödravård. De hade även lägre risk för återfall i depression under tiden 

studien pågick (Dimidjian et al, 2015). Studien visade att KBT med mindfulness-inriktning gav 

kvinnor redskap av både mindfulness och KBT som kunde bidra till att reducera risken för 

depression i den viktiga övergångsperioden i kvinnors liv som graviditet är (Dimidjian et al, 

2015). Beevi, Low och Hassan (2016) undersökte i en studie från Malaysia om hypnos kan ha 

en lindrande effekt på depression under graviditet och negativa graviditetssymtom såsom 

illamående. Skillnader i depressionssymptom var inte signifikanta men vid mätning mot slutet 

av graviditeten sågs lägre grad av depressiva symtom hos kvinnorna som fått hypnos jämför 

med dem som enbart fått sedvanlig mödravård. (Beevi, Low & Hassan, 2016) 

 

Nackdelar med behandlingen  

Kvinnorna uppgav att de till en början, speciellt under de första sessionerna, känt sig obekväma 

med gruppmomentet i studien av Woolhouse et al (2014). När de blivit vana vid de andra i 

gruppen uppskattade de dock sessionerna och att vara med de andra deltagarna. Det var 

ansträngande för vissa deltagare att via meditationen upptäcka att de hade svårt att känna 

omtanke om sig själva. Att utföra meditation dagligen i hemmet var en utmaning. (Woolhouse 

et al, 2014) 

 

Behandling given till par 

Behandlingen för par innebar i en studie från Island av Thome och Arnardottir (2012) hembesök 

och samtal med barnmorska från primärvården. Modellen var inspirerad av sjuksköterskors 

arbete med hembesök inom psykiatrin på Island och undersöker om behandlingsformen är 

genomförbar också på gravida med depression. Sanaati, Charandabi, Eslamlo, Mirghafourvand 

och Sharajabad (2016), en studie från Iran, undersökte effekten av hälsoutbildning om livsstil 
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och skillnader i effekt om denna ges till kvinnor eller till gifta par. Utbildningen bestod i fyra 

undervisningstillfällen som tog upp olika aspekter av hälsa under graviditet och behandlade 

ämnena sömnhygien, nutrition, fysisk aktivitet, självbild och sexualitet och avslutades med 

diskussion och frågor. Ett undervisningstillfälle var bara för kvinnornas makar vilket en manlig 

psykolog höll i (Sanaati et al, 2016). Studien från USA av Brandon et al (2012) undersökte en 

form av terapiprogram där partners involverades i en form av interpersonell terapi tillsammans 

med kvinnan. Interpersonell psykoterapi är en form av terapi som framför allt berör relationerna 

till andra människor och hur dessa kan förbättras. 

 

Tillfredställelse och tilltro till behandlingen  

God tillfredställelse med interpersonell par-terapi framkom i studien av Brandon et al (2012). 

 

Behandlingens effekt på depression  

Förbättring i parrelationen påverkades av graden av depressiva symtom enligt Thome och 

Arnadottir (2012) där högre grad av symtom förknippas med mindre förbättring. Partners till 

kvinnorna som själva hade mer depressiva symtom var mer benägna att delta i stödsamtalen 

vid hembesöken och bortfallet från studien var högre då partnern inte deltog. Hos dem som 

fullföljde hela programmet av parsamtal sågs en signifikant förbättring av depression hos 49 % 

av kvinnorna och 25 % av männen (Thome & Arnardottir, 2012). Sanaati et al (2016) jämförde 

effekten mellan att ge livsstilsutbildning till enbart den deprimerade kvinnan eller tillsammans 

med hennes make. Resultatet visar att hälsoutbildningen i sig ledde till förbättring av depression 

jämfört med enbart sedvanlig mödravård men att förbättringen var än större då den gavs till 

paret tillsammans. I en liten studie av Brandon et al (2012) uppnådde 9 av 10 kvinnor med svår 

depression kriterierna för klinisk förbättring efter att ha fått partnerassisterad interpersonell 

psykoterapi. Åtta veckor efter avslutad behandling kvarstod denna förbättring hos 8 av 9 av 

kvinnorna. Från studiens början då partners skattat kvinnornas depressiva symtom påtagligt 

lägre än kvinnorna själva ökade samstämmigheten vid slutet av serien av terapisessioner 

(Brandon et al, 2012).  

 

Nackdelar med behandlingen  

I studien av Thome och Arnadottir (2012) försämrades två partners under studiens gång. De 

fick från att vid studiens början inte uppfylla kriterierna för depression till att under studiens 

gång göra det. De partners som hade höga nivåer av depression och ångest (6/10) levde med en 

kvinna som också hade höga nivåer av depression och ångest (Thome & Arnardottir, 2012). 
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Inga studierelaterade biverkningar identifierades av parterapin enligt Brandon et al (2014) och 

ingen av kvinnorna fick förvärrade symtom under studiens gång. Inga negativa aspekter 

framkom i studien av Sanaati et al (2016). 

 

Behandling given digitalt 

Kognitiv beteende terapi (KBT) är en vanlig form av terapi där fokus ligger på att ändra sina 

tankemönster och inlärda beteenden. Att ge KBT via internet innebär att patienten får tillgång 

till studiematerial och hemuppgifter samt handledning via internet av en psykolog eller terapeut 

utbildad inom KBT. Behandlingen är framtagen för att vara ett kostnadseffektiv och tillgängligt 

alternativ till terapi med fysiska möten. 

 

En nederländsk studie av Fontein-Kuiper, Ausems, de Vries och Nieuwenhuijze (2015) 

utvärderar effekten av ett program via nätet (Wazzup Mama?!) där kvinnor fick tillgång till 

diagnostik, utbildning och övningar, förslag på vårdkontakter i sin närmiljö samt stöd och 

uppföljning av barnmorska. Biggs, Shafiei, Forster, Small och McLachlan (2015) utvärderade 

en stödtelefonlinje (PANDA) som skapats av en organisation i Victoria, Australien, med syfte 

att främjar kvinnors psykiska hälsa under graviditet där stödtelefonen är en del av en större 

organisation med flera parallella verksamheter. Telefonlinjen bemannades av barnmorskor och 

volontärer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa i samband med barnafödande. Organisationen 

driver fler parallella verksamheter, exempelvis en hemsida (Biggs et al, 2015). 

 

Tillfredställelse och tilltro till behandlingen 

KBT given via internet var accepterad och genomförbar och motivationen var hög bland 

deltagarna enligt en svensk studie av Forsell et al (2017). En stor majoritet av deltagarna i 

studien ansåg att anpassningen av terapin till den antenatala perioden var viktig och fördelaktig 

(Forsell et al, 2017). 

 

Behandlingens effekt på depression 

Forsell et al (2017) visade att kvinnor med depression förbättrades av internet-KBT. Av de 

kvinnor som fått KBT-behandlingen var det 63 % som inte längre uppnådde kriterierna för 

diagnos för depression enligt SCID och 71 % hade förbättrats enlig MADRS-S. I 

kontrollgruppen var det 22 % som förbättrads enligt MADRS-S (Forsell et al, 2017). Även en 

studie från USA av Kim, Hantsoo, Thase, Sammel och Epperson (2014) visade att KBT via 

internet ledde till statistiskt signifikant förbättring av depression. Studien var liten men visar på 
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att 8 av 10 förbättrades och 6 av 10 förbättrades redan efter 8 sessioner (Kim et al, 2014). 

Kvinnors användning av plattformen Wazzup Mama?! ledde till förbättring av depression från 

studiens början till slutet av kvinnornas graviditeter. Förbättringen var statiskt signifikant enligt 

de flesta mätinstrument (Fontein-Kuiper et al, 2015). Utvärderingen av telefonlinjen i regim av 

PANDA visade att 97 % av de tillfrågade ansåg att tjänsten hade hjälp dem (Biggs et al, 2015). 

De som ringt beskrev telefonlinjen som unikt anpassad till graviditetsperioden, icke-dömande 

och gav förståelse och stöd såväl för den gravida kvinnan och hennes anhöriga. Barnmorskorna 

och volontärerna ansågs ha god kunskap och det påtalades att det känts skönt att få prata med 

någon med egna erfarenheter av psykisk ohälsa i samband med graviditet och barnafödande. 

Av de tillfrågade ansåg 95 % att barnmorskorna och volontärerna hade förstått deras oro. Många 

av kvinnorna hänvisades vidare och de flesta ansåg att de hade möjlighet att söka denna hjälp. 

Det framkom även att en del kvinnor upplevde att telefonlinjen hjälpt dem då det varit möjligt 

att ringa från hemmet och det inte krävdes någon anpassning av dem för att få tillgångtid stödet 

(Biggs et al, 2015). 

 

Nackdelar med behandlingen  

I studien av Forsell et al (2017) rapporterade några av kvinnorna känslor av stress över att inte 

hinna med KBT-behandlingens behandlingsprogram. I övrigt framkom inga negativa aspekter 

av behandlingen. Skillnaden var inte statistiskt signifikant men under studiens gång 

försämrades tre av kvinnorna i kontrollgruppen som endast fått sedvanlig mödravård och en 

kvinna som fått KBT-behandling (Forsell et al, 2017). Ökad tillgänglighet i form av fler 

bemannade timmar under vardagar och även bemanning under helger efterfrågades av de 

tillfrågade i utvärderingen av stödtelefonen PANDA (Biggs, et al 2015). 

 

Behandling i grupp 

Det framkom olika former av behandling given i grupp. Kognitiv beteendeterapi (KBT) och 

interpersonell terapi (vilka beskrivits ovan), KBT med mindfulness-inriktning samt 

träningsformen aerobics. (Yoga utgör en egen kategori då ett flertal studier handlade om denna 

form av gruppbehandling). Aerobics är en form av gruppträning med stegkombinationer som 

tränar kondition, koordination och styrka. Träningen sker i grupp med en träningsledare. 

 

Tillfredställelse och tilltro till behandlingen  

Uppfattningen om KBT med mindfulness-inriktning var positiv i en kanadensisk studie av 

Bowen, Beatz, Schwartz, Balbuena och Muhajarine (2014). Enligt den australiensiska studien 
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av Thomas, Komiti och Judd (2014) var studiedeltagarnas tillfredställelse hög, de uppgav att 

interventionen motsvarade deras förväntningar samt motsvarade den hjälp de hade önskat sig. 

I en tysk studie av Bittner et al (2014) var deltagarna mycket positiva vid utvärderingen av 

grupp-interventionen som de ansåg lärorik, relevant, användbar samt gav känslomässig lättnad. 

 

Behandlingens effekt på depression  

I jämförelse med att enbart få sedvanlig mödravård ledde tillägg av terapi i grupp till större 

förbättring av depressionssymptom under graviditet och effekten kvarstod postpartum (Bowen 

et al, 2014;Thomas, Komiti & Judd, 2014). I artikeln av Bowen et al (2014) jämfördes 

mindfulness-inriktad gruppterapi och gruppterapi med interpersonell inriktning men ingen 

skillnad i symtomminskning mellan grupperna hittades. I en studie från Tyskland av Richter et 

al (2012) undersökte effekten av KBT i grupp och studien visar att terapiformen kan bidra till 

förbättring av biologisk stressreaktion hos gravida kvinnor med depressiva symtom. Hos 

kvinnor med svår depression sågs ingen effekt av grupp-KBT för par förrän tre månader efter 

förlossningen (Bittner et al, 2014). Kvinnor med depressiva symtom generellt har enligt studien 

således inte nytta av grupp-KBT men man fann att behandlingen hade en positiv effekt hos 

kvinnor med svårare grad av depressiva symtom efter förlossningen (Bittner et al, 2014). Att 

träna aerobics intensivt i grupp reducerade depressiva symtom mer än enbart sedvanlig 

mödravård enligt en studie från Colombia av Robledo-Colonia et al (2012). Ingen av kvinnorna 

fick någon skada eller träningsrelaterat problem (Robledo-Colonia et al, 2012). 

 

Nackdelar med behandlingen  

Många av deltagarna i artikeln av Bowen et al (2014) uppgav att de önskat att gruppterapin i 

KBT med mindfulness-inriktning skulle fortsatt efter förlossningen.  

 

Behandling med psykoterapi eller samtalsstöd 

Det finns många inriktningar inom samtalsterapi och psykoterapi såsom kognitiv 

beteendeterapi, interpersonell psykoterapi och dyadisk psykoterapi. Dyadisk psykoterapi är en 

form av relationell terapi som används inom parterapi. Dyadisk betyder tvåfaldig. 

Samtalsbehandling kan vara av mer stödjande karaktär och har då ungefär samma syfte, men 

handlar mest om att lyssna och samtala fritt om det som en person har behov av. Samtalsstöd 

ges när man av olika skäl inte kan erbjuda traditionell och evidensbaserad psykoterapi och 

bygger till stor del på samtalsledarens egna erfarenheter och kunskap om vad som är viktigt i 

stödjande samtal. 
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Tillfredställelse och tilltro till behandlingen  

En kortvarig behandling med KBT för gravida kvinnor med depression ansågs tillfredställande 

och gav god hjälp att må bättre enligt en australiensisk studie av Milgrom, Holt, Ross, Ericksen 

och Gemmill (2014). I en kanadensisk studie om läkarledd KBT framkom att av de 21 kvinnor 

som fått terapin var 90 % nöjda (McGregor, Coghlan & Dennis, 2014). Förebyggande arbete 

av depression i form av hembesök av barnmorskor visade sig vara genomförbart och 

accepterades av kvinnor enligt en brittisk studie av Brugha et al (2015). 

 

Behandlingens effekt på depression  

Lenze, Rodgers och Luby (2014) undersökte i en pilotstudie från USA effekten av en 

kombination av interpersonell psykoterapi och dyadisk psykoterapi. Sju av åtta kvinnor (87 %) 

rapporterade kliniskt signifikanta förbättringar enligt Edinburgh Depression Scale (EDS) från 

studiens början till slutet av graviditeten. Samtliga deltagare hade 12 månader post partum 

uppnått klinisk förbättring av depression (Lenze, Rodgers & Luby, 2014). Burns et al (2013) 

visade i en brittisk studie att fler kvinnor som fått en anpassad version av KBT för gravida med 

depression återhämtade sig mot slutet av graviditeten (68 %), eller två månader post partum 

(81,2 %), jämfört med kvinnor som fått enbart sedvanlig mödravård. Milgrom et al (2014) 

undersökte effekten av en kortvarig KBT-behandling för gravida kvinnor med depression. De 

flesta deltagarna hade diagnosen egentlig depression. I studiens kontrollgrupp var det 10 

kvinnor som mottog annan hjälp av psykolog eller psykiatriker vid sidan av studien jämfört 

med 5 kvinnor som fått KBT-behandlingen. Det gick inte att se någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan kontrollgruppen och KBT-gruppen även om förbättringen i grad av depression 

var större hos dem som fått KBT-behandling. En dos-respons relation sågs i 

interventionsgruppen relaterat till antalet sessioner (Milgrom et al, 2014). Enligt en studie av 

Spinelli et al (2012) från USA bekräftade deras resultat tidigare studiers belägg för att 

interpersonell terapi är fördelaktig vid depression under graviditet. Interpersonell terapi 

jämfördes med föräldrautbildning och insatserna visade sig ha likvärdiga fördelar och gav 

lindring av depression i liknande utsträckning. Studien visar belägg för att en mildare grad av 

depression förknippas med starkare anknytning till barnet jämfört med svårare former av 

depression (Spinelli et al, 2012). McGregor, Coghlan och Dennis (2014) undersökte i en 

amerikansk studie hur KBT i samband med de sedvanliga mödravårdstillfällena hjälper kvinnor 

med depression. Terapin omfattade ca 10 minuter per tillfälle och gavs av den läkare som även 

skötte mödravårdskontrollen. Behandlingen hade lett till förbättring både i slutet av graviditeten 

och sex veckor efter förlossning men skillnaden var inte statistiskt signifikant enligt alla 
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mätinstrument jämfört med enbart sedvanlig mödravård. Enligt EPDS gav KBT-behandlingen 

dock statistiskt signifikant större effekt i slutet av graviditeten jämfört med enbart sedvanlig 

mödravård och fler av kvinnorna i kontrollgruppen som bara fått sedvanlig mödravård hade 

medelhög poäng på EPDS sex veckor efter förlossningen. Svårighetsgraden av depression sjönk 

i båda grupperna över tid.  Färre av kvinnorna som fått KBT-behandlingen använde läkemedel 

mot stress, ångest eller sömnproblem under graviditeten. De sökte även psykiatrisk hjälp efter 

förlossningen i mindre utsträckning än kontrollgruppen som enbart fått sedvanlig mödravård 

(McGregor, Coghlan & Dennis, 2014). 

  

Nackdelar med behandlingen  

En del av deltagarna och båda läkarna som utförde KBT-behandlingen i studie av McGregor, 

Coghlan & Dennis (2014) hade önskat att mer tid varit avsatt för interventionen per 

mödravårdkontroll. I övrigt framkom inga negativa aspekter av terapibehandling.  

 

DISKUSSION 
Resultatdiskussion 
Resultatet av litteraturgenomgången visade att många icke-farmakologiska 

behandlingsmetoder kan hjälpa kvinnor med antenatal depression. Tilltron till 

behandlingsmetoderna var oftast hög och få negativa effekter framkom. 

 

Depression är enligt Mercer et al (1986) en kritisk variabel i kvinnans utveckling till förälder. 

Enligt Mercers teori är graviditetsrelaterad stress, socialt stöd, självkänsla, upplevelse av 

självkontroll, oro/ångest och depression faktorer som påverkar en gravid kvinnas totala hälsa, 

graviditeten och i förlängningen föräldraskap och familjeliv (Mercer et al, 1986). Dessa faktorer 

hänger enligt Mercer samman och är kopplade till varandra enligt följande: 

• Stress har en negativ inverkan på självkänsla och hälsa.  

• Självkänsla, hälsa och socialt stöd har positiv effekt på upplevelse av självkontroll. 

• Upplevelse av brist på självkontroll har en negativ koppling till ångest och depression.  

• Ångest och depression har en negativ inverkan på familjefunktion  

 

Att behandla depression under graviditet skulle kunna minska dessa faktorers påverkan, vilket 

skulle leda till en mer hälsosam graviditet, lättare omställning till föräldraskapet och ett sundare 
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familjeliv. Att behandla depression under graviditet skulle kunna bryta den negativa spiral som 

Mercer visat på genom hur dessa faktorer är sammankopplade.  

 

Resultatet visar att t.ex. utövande av mindfulness under graviditet kan ge positiva förändringar 

beträffande depressionssymtom, stressnivå och självkänsla vilket även beläggs av Dunn, 

Hanieh, Roberts och Powrie (2012). Mindfulness såväl som psykoterapi och utbildning kan 

även ge ökad tilltro till den egna förmågan, ge större lugn och generellt bättre mående vilket 

även Byrne, Hauck, Fisher, Bayes och Schutze (2014) visat i tidigare studier. Detta är utifrån 

Mercers teoriexempel på behandlingseffekter som är mycket värdefulla för en blivande 

förälder.  

 

Brist på socialt stöd är en känd riskfaktor för att utveckla graviditetsrelaterad depression 

(Bowen & Muhajarine, 2006). Resultatet visa att psykoterapi, utbildning och träning i grupp så 

som yoga eller aerobics har en positiv effekt för gravida kvinnor bland annat på grund av den 

sociala aspekten. Interpersonell psykoterapi är enligt Brandon et al (2014) den mest studerade 

psykoterapiformen för kvinnor med depression under den antenatala perioden. Studier har visat 

jämförbara positiva resultat för interpersonell psykoterapi och för föräldrautbildning för 

kvinnor med antenatal depression. Det framhålls att både insatserna kan leda till förbättrat 

socialt stöd (Brandon et al, 2014). Grote et al (2009) visar dock att interpersonell psykoterapi 

ger snabbare och större förbättring än föräldrautbildning bland kvinnor med låg inkomst som 

inte själva sökt hjälp vid djup depression under graviditet. Den positiva effekten av 

föräldrautbildning kan enligt Brandon et al (2014) förklaras genom att den leder till social 

interaktion i gruppen, en regelbunden positiv aktivitet utanför hemmet samt fördelar med 

incitament till studier. Den sociala aspekten är en viktig variabel att ta hänsyn till i arbetet med 

behandling av depression enligt resultatet och den betonades som väsentlig för kvinnor enligt 

studierna. Resultatet visade också att det var mer effektivt att få utbildning, samtalsstöd och 

psykoterapi om partnern inkluderades jämfört med om den enbart gavs till kvinnan själv. 

Många av behandlingarna vid antenatal depression som framkommit i detta examensarbete 

syftar till att ge kvinnor redskap att på egen hand eller tillsammans med sin partner hitta nya 

vägar att hantera sina känslor, hitta nya positiva vanor och förbättra sin självkänsla. Dorotea 

Orems egenvårdsteori om hjälp-till-självhjälp stödjer att som vårdare förmedla redskap som 

patienten kan använda för att uppnå positiv förändring då dennes egen förmåga att självständigt 

upprätthålla en god hälsa inte räcker till (Socialstyrelsen, 2011). Terapi med KBT-inriktning, 

interpersonell terapi, dyadisk terapi, övningar i mindfulness, föräldrautbildning och meditation 
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är behandlingsformer som alla kan ses som exempel på hjälp-till-självhjälp och som visat sig 

ha positiva vid antenatal depression enligt resultatet. 

 

Det är viktigt att som barnmorska vara medveten om vad depression under graviditet kan 

innebära för kvinnor. För att kunna vara ett bra stöd för den kvinna som behöver extra insatser 

behöver barnmorskor jobba med sina egna värderingar och attityd gentemot kvinnor som inte 

uppfyller normen för den gravida kvinnan. Den stereotypa bilden av den gravida kvinnan är 

den av en lycklig kvinna som ser fram emot moderskapet som hon är väl förberedd inför. Enligt 

idealbilden befinner sig kvinnan i en situation i livet där barnet är välkommet och där det finns 

alla förutsättningar för barnet att få en god uppväxt och barndom. Att som kvinna vara 

deprimerad under en graviditet leder till stort lidande men i och med rådande normer riskerar 

situationen även att bli starkt stigmatiserande. Enligt Giddens (2006) kan varje egenskap eller 

drag som skiljer ut en individ eller grupp från majoriteten leda till stigmatisering vilket leder 

till misstänkliggörande och fientlighet. Det finns en nära koppling mellan sjukdom hos 

människor och stigmatisering. Det är viktigt att komma ihåg att stigman inte är grundande på 

giltig kunskap eller verkliga förhållanden utan utgår generellt från falska stereotypa 

uppfattningar. Stigmatisering är en form av social kontroll som samhället kan använda för att 

få makt och det är inte ovanligt att stigman är en bidragande faktor till attityder som personal 

inom vården kan ha gentemot patienter. En sjuk person som stigmatiserats anses helt eller delvis 

vara orsaken till sin egen situation och erhåller därför inte de rättigheter och privilegier som 

andra sjuka kan anses ha, såsom minskade krav på att bidra lika mycket på jobbet eller i 

hemmet. Detta gör att dessa individer riskerar att avfärdas och inte få den hjälp de skulle behöva 

(Giddens, 2016). Dessa typer av fördomar riskerar att drabba kvinnor med antenatal depression 

men de ska inte vara avgörande för den vård som kvinnorna får. Vi vet att konsekvenserna av 

obehandlad depression kan bli mycket allvarliga både för kvinnan, barnet både innan och efter 

det fötts samt för anhöriga.   

 

Den biopsykosociala modellen poängterar enligt Cardwell (2013) att socioekonomisk status, 

status i arbetslivet, civilstånd, utbildningsnivå, tillgång till mödravård, drogmissbruk, etnicitet, 

kulturell bakgrund och kvalitet på relationer till partner och föräldrar är avgörande faktorer för 

stress under graviditet. Flera av dessa stressfaktorer tas även upp som riskfaktorer för 

depression under graviditet av Chaudron (2013) och Rubertsson et al (2014). Ökade nivåer av 

stress är enligt Mercer et al (1986) kopplat till negativ inverkan på hälsa och självkänsla vilket 

leder till nedsatt känsla av självkontroll och därigenom ökad risk för depression och ångest. 
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Enligt Björklund (2016) kan även långdragen stess leda till utmaningssyndrom eller 

utmattningsdepression med ökade nivår av ångest och oro som följd. Den biopsykosociala 

modellen för hälsa och sjukdom förklarar samspelet mellan dessa psykosociala faktorer i 

uppkomsten av stressutlösta graviditetskomplikationer. Att ha förståelse för hur dessa faktorer 

är sammankopplade ger barnmorskor på mödravården möjlighet kan aktivt arbeta för att 

förhindra stressinducerade graviditetskomplikationer (Cardwell, 2013). Många av de 

behandlingsmetoder som framkom i resultatet, inte minst body-mind terapier har även en känd 

stressreducerande effekt. En integrerad kompetent av body-mind terapi (meditation, yoga, 

hypnos, massage, andningsövningar och avslappning mm) i den standardiserade mödravården 

medför hälsofördelar vilket påvisas av Beddoe och Lee (2008) och betonas av WHO (2014).  

 

Så som framkommit i resultatet och som stöds av Brandon, Crowley, Gordon och Girdler 

(2014) växer stödet för att icke farmakologisk behandling vid svår depression har en roll att 

spela både som kompletterande behandling och som enskild behandling. Enligt Dimidjian och 

Goodman (2014) föredrar kvinnor mindfulness-baserad kognitiv terapi och samtalsterapi 

framför farmakologisk behandling vid depression. De föredrar även samtalsterapi som 

prevention för återfall i depression (Dimidjian & Goodman, 2014).  

 

Olika former av psykoterapi och samtalsterapi är bland de mest beprövade 

behandlingsformerna mot depression och acceptansen, tillgängligheten, säkerheten och 

genomförbarheten är väl dokumenterade. Nackdelar kan dock vara begränsad tillgänglighet och 

genomförbarhet bland kvinnor i reproduktiv ålder på grund av faktorer som tidsåtgång, logistik 

med transport och barnpassning samt ekonomisk begränsning. Tillgången är även begränsad 

till att utövare finns i kvinnans geografiska närhet (Brandon et al, 2014). Så som framkom i 

resultatet kan således KBT via internet och stöd via telefon göra att dessa hinder kan 

överbryggas och tillgängligheten till en kostnadseffektiv behandlingsform ökar. 

 

I och med att kvinnor kan vara avogt inställda till farmakologisk behandling är det nödvändigt 

med kunskap om evidensbaserad icke farmakologisk behandling eftersom risken är att kvinnors 

depressioner under graviditet förblir obehandlade utan behandlingsalternativ. Anledningar att 

inte vilja medicinera kan vara biverkningar, oro för fostret och interaktion med andra 

nödvändiga läkemedel. Det är dock av vikt att kvinnor gör ett informerat val och får veta att 

farmakologisk behandling har fördelar och att användning av SSRI-preparat är väl beforskat 

och förknippat med få risker, speciellt i jämförelse med vad depression kan medföra 
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obehandlad. Det är också relevant att komma ihåg att randomiserade studier (vilka anses ha hög 

tillförlitlighet) kan vara etiskt svåra att göra på gravida och ammande kvinnor vilket gör att det 

finns relativt få robusta studier på denna grupp (Brandon et al, 2014). 

 

Att regelbunden fysisk träning kan skydda mot psykisk ohälsa, däribland depression är väl 

belagt (Brandon et al, 2014; Deligiannidis & Freeman, 2014) och detta examensarbete visar på 

resultat i samstämmighet med detta. Stödet är stort för att moderat till intensiv träning har 

positiv påverkar på den psykiska hälsan. Den exakta neurobiologiska bakgrunden till varför 

träning har denna antidepressiva effekt är dock inte känt (Brandon et al, 2014; Deligiannidis & 

Freeman, 2014). Det är dock känt att träning leder till ökad frisättning av de neurobiologiska 

transmittorsubstanserna serotonin, dopamin och dämpar stresshormoner. Träning har en positiv 

inverkan på psykosociala aspekter som förbättring av självkänsla och självförtroende samt ökad 

förmåga till självkontroll, återigen aspekter som tas upp i samband med hur psykisk ohälsa 

hänger ihop med moderskap enligt Mercer. Yoga ger liknande antidepressiva fördelar som 

andra former av fysisk träning men integrerar även medveten närvaro (mindfulness) vilket i sig 

har en stressreducerarande och antidepressiv effekt enligt Brandon et al (2014). I enlighet med 

resultatet har enligt Deligiannidis och Freeman (2014) flera studier gett belägg för att specifikt 

aerobics har en antidepressiv effekt. Brandon et al (2014) menar dock att träning kan ge upphov 

till både fysisk och psykisk stress och att det är av särskild vikt att säkerhetsaspekten och 

effekten noga övervägs för gruppen gravida kvinnor. Deligiannidis och Freeman (2014) menar 

att forskning på träning dessutom är svår att utföra på ett adekvat sätt då ”dosering” av träning 

(typ av träning, intensitet och duration) är svårt att reglera. Massage ger dokumenterat ökad 

frisättning av serotonin samt minskad utsöndring av stresshormonet kortisol (Deligiannidis & 

Freeman, 2014) vilket betyder att massage och träning har en likartad effekt neurobiologiskt. 

Massage har visar sig ge minskad risk för prematur förlossning och låg födelsevikt, två centrala 

risker vid antenatal depression (Deligiannidis & Freeman, 2014) och som enligt resultatet hade 

likvärdig effekt som yoga på depression under graviditet. Enligt Strowger, Kiken och 

Ramcharran (2018) kan mindfulness-inriktad meditation kopplas till ökad benägenhet till fysisk 

aktivitet. Fler utövare av mindfulness-inriktad meditation utför tillräckligt med 

konditionsträning än icke-utövare och utövare av andra former meditation (Strowger, Kiken & 

Ramcharran, 2018) vilket gör att vinsterna med meditationsformen är stor ur hälsosynpunkt.  

 

Brandon et al (2014) menar att depression i samband med att få barn är associerat med ökade 

krav på omhändertagande, ekonomisk utsatthet och ökar risken för våld i nära relationer. Risken 
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för könsdiskriminering ökar och argumenterar för att psykosociala interventioner som 

framkommit i resultatet i form av föräldrautbildning, socialt stöd och psykoterapi kan ge 

positiva effekter på depression i denna livshändelse. Brandon et al (2014) poängterar att dessa 

interventioner ger möjlighet att identifiera specifikt kognitiva och emotionella karakteristika, 

problematiska livshändelser och sociala kontexter vilka orsakat depressionen eller som 

vidmakthåller den (Brandon et al 2014).  

 

Metoddiskussion  

En systematisk litteraturöversikt genomfördes för att sammanfatta kunskapsläget om och 

effektiviteten av icke farmakologisk behandling av depression under graviditet. 

Urvalsförfarandet och det systematiska sökandet bland artiklar som publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter garanterade trovärdighet. Ytterligare granskning genomfördes avseende studiernas 

disposition, val av metod, användandet av vedertagna mätinstrument, presentation av resultat, 

etiskt resonemang, diskussioner och slutsatser. Detta förfarande garanterar grundlig granskning 

av de utvalda studierna. I sökprocessen har ett flertal artiklar exkluderats eftersom de inte 

funnits tillgängliga i full text, inte varit tillgängliga kostnadsfritt eller varit publicerade på annat 

språk än engelska. På grund av nämnda exklusionskriterier kan inte en fullständig granskning 

av forskningsläget garanteras. 

 

De utvalda artiklarna granskades med en kvalitetsbedömning enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006). Generaliserbarheten av detta examensarbetets resultat kan anses vara låg då 

inkluderade studier genomförts med olika metoder och ofta med lågt deltagarantal. Resultatets 

tillförlitlighet stärks dock av antalet inkluderade RCT-studier (17 av 28 studier). 

Överförbarheten stärks också då både kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderats samt att 

liknande resultat uppnåtts i samtliga inkluderade studier trots varierande antal deltagare, urval 

av deltagare, metoder och mätinstrument (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Sökorden var valda utifrån examensarbetets syfte och frågeställningar och de gav en fullgod 

bild av publicerade artiklar i ämnet. Sökningarna gav många träffar i samtliga databaser och ett 

stort antal titlar, abstracts och artiklar i full test har granskats för att komma fram till det 

slutgiltiga urvalet. Ofta påträffades samma artiklar i flera databaser vilket talar för en grundlig 

sökning. 

 

Samtliga inkluderade studier är godkända och publicerade i vetenskapliga tidskrifter vilket 
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betyder att dess kvalitet kan förväntas vad acceptabel. Pilotstudier inkluderades då dessa varit 

relevanta för ämnet och kunnat bidra med en bredd. Pilotstudier är dock små och dess resultat 

kan generellt anses ge mindre tyngd än större studier (Forsberg & Wengström, 2015).  

Opublicerade studier har inte tagits med på grund av formatet och omfattningen av detta 

examensarbete. Det faktum att ett flertal nyligen publicerade pilotstudier fanns kan tyda på att 

ämnet kommer studeras mer ingående framöver och mer forskning kan finnas tillgänglig i 

framtiden. 

 

De studier som ligger till grund för detta examensarbete har inte varit blindade för deltagarna 

då detta inte varit möjligt på grund av studiernas utformning. Flera studier har dock haft 

blindning av data så att forskarna vid analys inte vetat vilka deltagare som tagit del av en 

intervention och vilka deltagare som tillhört kontrollgruppen vilket ökar tillförlitligheten.  

 

Examensarbetet är genomfört och skrivet av en person vilket gör att urval och analys av data 

kan ha blivit av lägre kvalitet än om en diskussion mellan flera förts under arbetets gång. De 

trender som genomsyrat forskningen på ämnet de senaste åren gör även det att resultatet 

begränsas. Fler möjliga behandlingsmetoder finns sannolikt vilket inte kommer fram. I detta 

examensarbete har artiklar baserade på studier om utsatta grupper i samhället exkluderats då 

studiens syfte var att ta fram ett resultat med hög överförbarhet på majoriteten i befolkningen. 

Personer i utsatta grupper såsom låginkomsttagare, personer med missbruk, psykisk sjukdom 

(utöver depression under den antenatala perioden) och låg utbildning är dock i högre 

utsträckning drabbade av depression i samband med graviditet varför studier baserat på dessa 

grupper är relevanta för ämnet. Att exkludera dessa grupper riskerar att göra examensarbetet 

mindre relevant trots ambitionen att göra det mer generaliserbart.  

 

Klinisk betydelse 

En viktig del av barnmorskors arbete är att hjälpa och ge stöd till kvinnor under graviditet. Det 

psykiska välmående är av yttersta vikt för en normal graviditet, normal förlossning och ett 

tryggt föräldraskap. Fler studier med högre deltagarantal med datainsamling över en längre 

tidsperiod skulle vara av stor nytta för ökad tillförlitlighet för betalningsformers effekt vid 

depression under graviditet. Fler och större randomiserade studier inom ämnet skulle ge 

möjlighet till ytterligare evidens och större möjlighet för barnmorskan att för ökad 

behandlingstillfredställelse och effekt rekommendera alternativ till medicinering eller 

komplement till medicinsk behandling av depression under graviditet.  
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SLUTSATS  

Detta examensarbete visade att många icke-farmakologiska behandlingsmetoder kan hjälpa 

kvinnor med antenatal depression. Tilltron till behandlingsmetoderna var oftast hög och få 

negativa effekter framkom. Kvinnor kan utifrån detta informeras om att forskning visat att 

utöver antidepressiv medicinering finns icke-farmakologiska behandlingsmetoder med god 

effekt vid depression under graviditet. Vidare forskning får visa om behandlingsformerna skulle 

kunna erbjudas inom ramen för mödrahälsovårdens basprogram, samt om det är möjligt att 

genom dessa alternativa terapier minska graviditetskomplikationer orsakade av depression. 
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BILAGOR 
Bilaga 1. Granskningsmall A Studier med kvantitativ metod 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod  RCT CCT (ej randomiserad) 

   Multicenter, antal center ……….. 

   Kontrollgrupp/er ……………….. 

 

Patientkrakteriska  Antal ………… 

   Ålder ………. 

   Man/Kvinna  ………..  

 

Kriterier för inkludering/exkludering JA NEJ 

Intervention………………………………………………………………………………………………

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

 

Syftet med studien?/vad skulle studien studera?  

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

 

Urvalets förfarande finns beskrivet  JA NEJ 

Representativt urval   JA NEJ 

Randomiseringsförfarandet finns beskrivet JA  NEJ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  JA NEJ vet ej 

Analyserade i den grupp som  JA NEJ vet ej 

De randomiserades till?   

Blinding av patienter   JA NEJ vet ej 

Blindning av vårdare   JA NEJ vet ej 

Blindning av forskare   JA NEJ vet ej 

 

Bortfall 

Bortfallsanalys finns beskriven   JA NEJ 

Bortfallsstorlek beskrivs    JA NEJ 

Adekvat statiskt metod    JA NEJ 

Etiskt resonemang    JA NEJ 
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Tillförlitligt resultat 

Validitet beskrivs    JA NEJ 

Reliabilitet beskrivs    JA NEJ 

Är resultatet generaliserbart   JA NEJ 

 

Huvudfynd (statistiskt signifikant? ) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Låg medel hög 

Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2016). 
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Bilaga 2 Granskningsmall B Studier med kvalitativ metod 

Beskrivning av studien (metodval) …………………………………………………….. 

 

Tydligt syfte?  JA NEJ vet ej 

Patientkarakteriska  antal ……………….. 

   Ålder……………….. 

   Man/kvinna………… 

 

Är kontexten presenterad?  JA NEJ vet ej 

Etiskt resonemang?  JA NEJ vet ej 

 

Urval 

- Relevant?   JA NEJ vet ej 

- Strategiskt?   JA NEJ vet ej 

 

Metod 

Urvalsförfarandet beskrivs? JA NEJ vet ej 

Datainsamling finns tydligt beskrivet? JA NEJ vet ej 

Analys beskrivs tydligt?  JA NEJ vet ej 

 

Giltighet 

 Är resultatet begripligt?  JA NEJ vet ej  

Är datamättnaden tillämplig? JA NEJ vet ej 

Råder analysmättnad?  JA NEJ vet ej  

 

Kommunicerbarhet 

Redovisas resultatet klart och tydligt? JA NEJ vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande till 

en teoretisk referensram?  JA NEJ vet ej 

Genereras teori?  JA NEJ vet ej 
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Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Låg medel hög 

 

Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2016). 
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Bilaga 3. Tabell 2 Kvalitetsgranskning i enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2016) 
Författare 
(År) 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Sammanfattat resultat Kvalitets-
bedömning 

Battle, 
Uebelacker, 
Magee, Sutton 
& Miller 
(2014) 
USA 

Potential for 
Prenatal Yoga 
to Serve as an 
Intervention to 
Treat 
Depression 
During 
Pregnancy 

Att undersöka 
acceptansen och 
genomförbarheten 
av en mild form av 
yoga för gravida 
som en strategi för 
behandling av 
depression under 
graviditeten. 

Design:  
Kvantitativ, öppen pilotstudie 
 
Intervention: 
Yoga en till två gånger i 
veckan (beroende på 
deltagarnas möjlighet att delta) 
om 75 min 10 veckor + träning 
i hemmet till DVD. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning före och efter 
interventionen med DSM-IV 
(diagnostisering av depression) 
QIDS (grad av depression), 
RAQ (intervju om parallell 
behandling), CEQ 
(förväntningar/ 
tillfredsställelse), IPAQ (fysisk 
aktivitet), FFMQ 
(sinnesnärvaro) samt 
telefonuppföljning v 3 och 6 + 
Sociodemografisk data 
 
Dataanalys:  
Deskriptiv statistik, Multi-
level linear models 
 

Inklusionskriterier:  
Framkom  
 
Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal deltagare: 
n=34 
 
Antal bortfall: 
n=12 (föll bort i 
första eller andra 
uppföljningen)  
 
Studiegrupper: 
1 grupp 
 
Etik: Ja 

Interventionen var genomförbar och 
accepterades deltagarna som hade hög tilltro till 
yoga som behandling.  
 
Deltagarna var även nöjda med interventionen 
efter avslutad studie. De kvinnor som deltog i 
fler sessioner i grupp praktiserade även mer 
yoga hemma. 
 
Inga skador eller andra säkerhetsrisker 
identifierades. Kvinnornas subjektiva upplevsele 
var att de efter interventionen hade lägre grad av 
depression. 
 
Sänkningen i grad av depression var även 
statistiskt signifikant och effektmåttet var 
likvärdig med den som uppnås med mer 
vedertagen behandling vid AND. 

Medelhög 
kvalitet 

Beevi, Low & 
Hassan  
(2016) 
Malaysia 

Impact of 
Hypnosis 
Intervention in 
Alleviating 
Psychological 

Att undersöka 
vilken påverkan en 
hypnos-
intervention har på 
fysiska och 

Design:  
Kvantitativ, pre- och 
postkvasiexperimentell studie 
 
Intervention:  

Inklusionskriterier:  
Framkom  
 
Exklusionskriterier:  
Framkom  

Grupperna var likvärdiga vid studiens början. 
Stress- och ångestsymtom var signifikant 
reducerade i interventionsgruppen men inte i 
kontrollgruppen. Skillnader i depressions-
symptom var inte signifikanta men vid mätning 

Medelhög 
kvalitet 
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and Physical 
Symptoms 
During 
Pregnancy 

psykiska symtom 
under graviditet 

4 sessioner av hypnos med 
olika teman för att stärka jaget, 
positivt tänkande och öka 
fysisk och psykisk välmående. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Sociodemografiska frågor, 
självskattning med DASS-21 
(depression, ångest, stress) i gv 
20,28, 36 samt en checklista 
med graviditetssymtom i vecka 
16, 23, 28 och 36 
 
Dataanalys:  
Shapiro-Wilk test, residual-
test, ANOVA, Tukey´s post-
hoc analysis, Levene´s test of 
homogeneity, Box´s test 
 

 
Antal deltagare: 
n=56 
 
Antal bortfall:  
n=10 
 
Studiegrupper:  
2 grupper - 1 
interventionsgrupp 
(hypnos) +1 
kontrollgrupp 
(TAU) 
 
Etik: Ja 

vid 3:e tillfället hade interventionsgruppen lägre 
grad av depressiva symtom. På gruppnivå hade 
de fysiska symtomen minskat signifikant i 
interventionsgruppen vid 3:e mättillfället. 
Resultatet visar att hypnos under graviditet 
hjälper för att reducera fysiska och psykiska 
symtom vid graviditet.  

Biggs, Shafiei, 
Forster, Small 

& McLachlan 

(2015) 
Australien 

Exploring the 
views and 
experiences of 
callers to the 
PANDA Post 
and Antenatal 
Depression 
Association 
Australian 
National 
Perinatal 
Depression 
Helpline: a 
cross-sectional 
survey 

Att undersöka 
upplevelsen hos 
personer som ringt 
en hjälplinje i regi 
av organisationen 
PANDA för 
gravida kvinnor 
med psykiska 
problem angående 
anledningen till att 
de ringt, skillnader 
mellan tjänsten och 
andra tjänster 
personerna hade 
erfarenhet av samt 
vad de tyckte kunde 
förbättras.  
  

Design:  
Mixed methods, 
Tvärsnittsstudie 
 
Intervention: 
Deltagarförfrågan via email 
skickades till alla som ringde 
till stödtelefonen under 
perioden 1/5 - 30/9 2013 
 
Datainsamlingsmetod:  
Frågeformulär med öppna och 
stängda frågor, Likert-typ 
scale och sociodemografiska 
frågor  
 
Dataanalys:  

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 
Exklusionskriterier:  
Framkom  
 
Antal deltagare: 
n=124  
 
Antal bortfall:  
n=0 
(svarsfrekvensen 
124 av 405 
tillfrågade) 
 
Studiegrupper: 
1 grupp 
 

Majoriteten ringde hjälplinjen angående sig 
själva (90 %, i övriga fall ringde partner, syskon 
eller mamma). 95 % av respondenterna svarade 
att de höll med om att personal och/eller 
volontärer förstod deras oro, och 97 % håll med 
om att PANDA hade hjälpt dem. De som ringt 
beskrev PANDA-tjänsten som unikt anpassad 
till graviditetsperioden, var icke-dömande och 
gav förståelse och stöd såväl för den gravida 
kvinnan som till anhöriga. PANDA beskrevs i 
öppna svar som "en säker plats att höras och få 
stöd utan dömande". Personalen/ volontärerna 
ansågs ha god kunskap. Den dominerade 
andelen av de som ringde hjälplinjen angående 
sig själva (97 %) var kvinnor, gifta eller hade 
partner, var födda i Australien, bodde i Viktoria 
(där PANDA bildades), hade engelska som sitt 
första språk och hade fullföljt en 

Hög 
kvalitet 



 38 

(PANDA -Post and 
Antenatal 
Depression 
Association. En 
organisation 
grundad i Viktoria, 
Australien) 

REDCap, STATA 11, LB och 
HMcL 

Etik: Ja universitetsutbildning eller högre studier. 76 % 
av de som ringde ville ha stöd, 44 % få info om 
postpartum depression/ångest och 33 % sökte 
krisstöd. 76 % av de som ringde råddes söka 
annan hjälp och 88 % av dess ansåg sig ta 
tillgång till det. Ökad tillgänglighet i form av 
fler bemannade timmar efterfrågades. 
 

Bittner, 
Peukert, 
Zimmerman, 
Junge-
Hoffmeister, 
Parker, Stöbel-
Richter & 
Weidner 
(2014) 
Tyskland  

Early 
intervention in 
Pregnant 
Women With 
Elevated Anxiety 
and Depressive 
Symptoms 

Att undersöka hur 
en intervention av 
KBT given i grupp 
för gravida kvinnor 
med förhöjda 
nivåer av ångest 
eller depression kan 
minska oro, 
depressiva 
symptom och har 
en positiv inverkan 
på riskfaktorer för 
ångestsjukdomar 
och depression. 

Design:  
Kvantitativ, RCT 
 
Intervention:  
3 träningspass i veckan mellan 
i 3 månader med start i gv 16-
20. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning innan efter 
interventionen med PDQ 
(stress hos föräldrar), 
Självskattning med STAI 
(ångest), BDI-V (ångest), 
EPDS (depression) 
M-CIDI (diagnostisering), 
EPDS (depression), FoCS 
(förlossningsrädsla), ASI 
(benägenhet för ångest), DAS 
(tankemönster), SSS (socialt 
stöd), QMIRS (nära 
relationer). hjärtfrekvens under 
träning mättes med pulsmätare 
(målet vad moderat till 
intensiv ansträngning) + 
utvärderingsformulär.  
  
Dataanalys: 
x2-test, t-test 

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 
Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal deltagare: 
n=160  
(80/grupp) 
 
Antal bortfall:  
N=86 
(59 intervention,  
27 kontrollgrupp) 
 
Studiegrupper: 
2 grupper - 1 
interventionsgrupp 
(KBT) +1 
kontrollgrupp 
(TAU) 
 
Etik: Ja  

Deltagarna var mycket positiva vid 
utvärderingen av grupp-interventionen som 
ansågs lärorik, ge känslomässig lättnad, vara 
relevant och användbar samt genomförbar.  
Med undantag för en kortsiktig effekt på 
kvaliteten på parrelationen hittades ingen effekt 
av interventionen på ångest, depression 
benägenhet att få ångest eller dysfunktionella 
attityder. Effekt av interventionen kunde dock 
ses 3 månader postpartum för deltagare med hög 
nivå av depressiva symptom innan studien 
startat. Resultaten strider mot att kvinnor med 
låg nivå av ångest och depressiva symtom 
generellt skulle ha nytta av grupp-KBT. 
Resultatet stärker dock att grupp-KBT kan ha en 
positiv inverkan på postpartum-perioden hos 
kvinnor med högre nivå av depressiva symtom.  
 

Medelhög 
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Bowen, Baetz, 
Schwartz, 
Balbuena & 
Muhajarine 
(2014) 
Kanada 

Antenatal Group 
Therapy 
Improves Worry 
and Depression 
Symptoms 

Att undersöka 
effekten vid AND 
av två olika 
inriktningar på 
gruppterapi, 
mindfulness-
baserad terapi eller 
interpersonell terapi 
jämfört med data 
från en 
longitudinell studie 
på 68 kvinnor med 
AND.  

Design: 
Kvantitativ, Icke randomiserad 
 
Intervention: 
Program men 5 sessioner av 
respektive terapiform under 6 
veckor. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning innan och efter 
interventionen med EPDS 
(depression), CWS (oro), 
STAI (ångest), MSSS (socialt 
stöd) samt uppföljande 
telefonintervju 4 veckor pp. 
 
Dataanalys:  
Chi-square test, STATA, t-test 

Inklusionskriterier:  
Framkom ej  
 
Exklusionskriterier:  
Framkom ej 
Dock valdes 
deltagare ut så att 
grupperna skulle 
vara likvärdiga  
 
Antal deltagare:  
n=104 
(38 intervention, 
68 kontrollgrupp) 
 
Antal bortfall:  
n= 5 
 
Studiegrupper: 
3 grupper - 2 
interventionsgruppe
r – Mindfulness-
baserad terapi eller 
Interpersonell 
terapi) + 1 
kontrollgrupp (FIB) 
- data från en 
longitudinell studie 
på 68 kvinnor med 
AND) 
 
Etik: Ja 
 

Grupperna vad likvärdiga vid studiens början. 
Gruppterapi reducerade signifikant nivåer av 
ångest, depressionssymptom och oro under 
graviditet såväl som postpartum jämfört TAU. 
Deltaganarna i terapigrupperna hade många 
positiva kommentaren och de var få saker de 
tyckte behövde ändra. Deltagare i mindfulness-
gruppen fortsatte att använda andnings- och 
avslappningsövningar för ångest och 
stresshantering efter studien var avslutades. 
Många uppgav en önskan om att gruppterapin 
skulle fortsätta efter förlossningen. Några 
deltagare angav att de uppskattade att vara med 
andra kvinnor i en liknande situation som de 
själva. Vissa angav att de hade vekat ha mer 
strukturerade diskussioner för att hinna med 
avslappningsövningar varje vecka. Det var ingen 
skillnad i symtomminskning mellan de olika 
typerna av gruppterapi. 

 

Brandon, 
Ceccotti, 
Hynan, 
Shivakuma, 

Proof of 
concept: 
Partner-Assisted 
Interpersonal 

Att testa säkerhet, 
acceptans och 
genomförbarhet av 
partnerassisterad 

Design: Kvantitativ, 
Begreppsanalys 
 
Intervention: 

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 
Exklusionskriterier:  

Kvinnorna i studien led av svår depression vid 
studiens början. Inga studierelaterade 
biverkningar identifierades och ingen av 
kvinnorna fick förvärrade symtom under 
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Johnson & 
Jarrett 
(2012) 
USA 

Psychotherapy 
for perinatal 
depression 

interpersonell 
psykoterapi (PA-
IPT), en 
intervention som 
inkluderar partnern 
som aktiv deltagare 
under hela 
behandlingen. 

8 sessioner 1 gång/vecka 
(under en 12-veckorsperiod för 
ökad möjlighet att ta del av 
hela programmet) för paren 
 
Datainsamlingsmetod: 
Intervju enligt HAM-D17 
(depression), Självskattning 
varje session med EPDS 
(depression), självskattning vid 
tillfälle 1, 4 och 8 + 
uppföljning 6–8 veckor pp 
med DSM-IV, SCID (psykiska 
problem), DAS 
(relationsupplevelse) 
 
Dataanalys: 
ANOVA 

Framkom 
 
Antal deltagare: 
n=11 par 
 
Antal bortfall:  
n=0 
 
Studiegrupper: 
1 grupp 
 
Etik: Ja 

studiens gång. Alla partners deltog vid varje 
tillfälle men ett par föll bort till uppföljning 
Samtliga par rapporterade god tillfredsställelse 
med interventionen. 90 % (9 av 10) av 
kvinnorna uppnådde kriterierna för klinisk 
förbättring (signifikant förändring). Vid 
uppföljning åtta veckor efter interventionen 
uppnådde 89 % (8 av 9) kriterierna för minskade 
symtom på depression. (signifikant förändring). 
Paren skattade kvinnans grad av depressiva 
symtom mer samstämmigt vid slutet av 
intervention än vid dess början. Ingen signifikant 
förbättring i parrelationen kunde ses. Att 
integrera partners i behandling av svårt 
depression under graviditet var säkert, 
accepteras och är genomförbart men kräver 
vidare forskning i en större population för att 
utvärderas. 
 

Brugha, Smith, 
Austin, 
Bankart, 
Patterson, 
Lovett, 
Morgan, 
Morrell & 
Slade 
(2015) 
Storbritannien 

Can community 
midwives 
prevent 
antenatal 
depression? An 
external pilot 
study to test the 
feasibility of a 
cluster 
randomized 
controlled 
universal 
prevention trial  

Att undersöka om 
det är möjligt att 
förebygga 
depression med 
stöd från 
barnmorskor i 
primärvården.  

Design: 
Kvantitativ, extern pilot C-
RCT (kluster) 
 
Intervention:  
Barnmorskor med särskild 
kompetens att ge psykologiskt 
stöd blev fördelade grupper av 
kvinnor utan eller med 
depressiva symtom som 
antingen skulle få extra stöd 
eller enbart TAU. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning i studiens start i 
gv 12 och uppföljning gv 34 
med EPDS (depression), STAI 
(ångest), ARS (relationer), 

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 
Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal Deltagare:  
n n=298 
(165 intervention 
133 kontrollgrupp) 
 
Antal bortfall:  
n=69 (bortfall till 
uppföljning) 
 
Studiegrupper: 
2 grupper- 1 
interventionsgrupp 

Förebyggande arbete av barnmorskor mot 
depression under graviditet visade sig vara 
genomförbart och tillvägagångssättet accepteras 
av kvinnorna. Deltagarna uppskattade 
möjligheten till att få stöd och var generellt 
öppna med att prata om sina känslor. Av dem 
som hade svårare att göra det fanns en ovana att 
prata om känslor. Relationen till barnmorskan 
ansågs viktig för att kunna öppna sig.  
 
Barnmorskorna ansåg att interventionen var 
passande för deras yrkesroll och att utbildningen 
de fick var en mycket positiv hjälp i deras arbete 
då de kände förväntningar på att prata om 
känslor men tidigare inte upplevt sig ha 
utbildning för det. Barnmorskorna använde 
utbildningen även utanför ramen för studien i sitt 
dagliga arbete.  

Medelhög 
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SWL (tillfredställelse med 
livet), SLS 
(livstillfredställelse) + 
sociodemografiska data 
 
Dataanalys:  
Deskriptiv statistik, SES 

(barnmorskestöd) 
+1 kontrollgrupp 
(TAU) 
+ en grupp 
barnmorskor som 
gav interventionen. 
 
Etik: Ja 
 

 

Burns, 
O’Mahen, 
Baxter, 
Bennert, 
Wiles, 
Ramchandani, 
Turner, Sharp, 
Thorn, Noble 

& Evans 

(2013) 
Storbritannien 

A pilot 
randomized 
controlled trial 
of cognitive 
behavioral 
therapy for 
antenatal 
depression 

Att bedöma 
möjligheten att ge 
en anpassad form 
av KBT till gravid 
deprimerade 
kvinnor under 
graviditeten.  

Design: 
Kvantitativ, Pilot RCT 
 
Intervention: 
Program med upp till 12 
individuella sessioner av KBT 
i kvinnans hem om ej annat 
önskemål.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning vid baseline och 
33 veckor efter randomisering 
med CIS-R (diagnostisering), 
ICD-10 (diagnostisering), 
PHQ (hälsa), EPDS 
(depression), SF-12 
(livskvalitet), EQ-5D 
(hälsoeffekt), PAI 
(anknytning), MAQ 
(förhållningssätt), RUQs 
(förmågor) 
 
Dataanalys:  
STATA 
 

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 
Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal Deltagare: 
n=36 
(18/grupp) 
 
Antal bortfall:  
n=8 
 
Studiegrupper:  
2 grupper – 1 
interventionsgrupp 
(KBT) +1 
kontrollgrupp 
(TAU) 
 
Etik: Ja 

Fler kvinnor i interventionsgruppen fullföljde 
deltagandet i studien. Vid uppföljning 15 (i 
graviditetens slut) och 33 veckor efter 
randomisering hade fler kvinnor i 
interventionsgruppen återhämtat sig (efter 15 
veckor 68 % och efter 33 veckor 81,2 %) och 
uppfyllde inte längre kriterierna för depression 
enligt ICD-10 jämför med i kontrollgruppen. I 
kontrollgruppen hade färre deltagare återhämtat 
sig (efter 15 veckor 38,5% och efter 33 veckor 
36,4 %). Kvinnorna i interventionsgruppen 
rapporterade bättre psykisk hälsa vid båda 
uppföljningarna jämför med kontrollgruppen. 
Fysisk förmåga och hälsa förbättrades över tid 
mer i interventionsgruppen men skillnaden 
mellan grupperna var liten. Anknytningen till 
barnet ökade hos kvinnorna i 
interventionsgruppen och ger visst stöd för en 
positiv effekt av interventionens på anknytning.  

Medelhög 
kvalitet  

Davis, 
Goodman, 
Leiferman, 

A randomized 
controlled trial 
of yoga for 

Att undersöka om 
yoga är ett 
behandlingsalternat

Design:  
Kvantitativ, RCT 
 

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 

Deltagarna hade hög tilltro till yoga och 
interventionen ansågs tillfredställande av 
deltagarna. Deltagarna i yogagruppen deltog i 
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Taylor & 
Dimidjian  
(2015) 
USA 

pregnant women 
with symptoms 
of depression 
and anxiety 

iv vid depression 
och ångest under 
graviditet.  

Innervation:  
Yogasessioner om 75 min 1 
gång/v i 8 v.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Sociodemografiska frågor, 
uppgifter om sjukdomshistoria, 
självskattning innan och efter 
interventionen med SCID 
(diagnostisering), IPAQ 
(fysisk aktivitet), CSQ-8 
(tillfredställelse), CS 
(tillfredställelse), EPDS 
(depression), STAI (ångest), 
PANAS-N (effekt) samt 
dagbok online + rapportering 
om övrig pågående behandling 
mot depression. 
 
Dataanalys:  
ANOVA, chi-square test, 
HLM  
 

Exklusionskriterier:  
Framkom  
 
Antal deltagare: 
n=46 
 
Antal bortfall:  
n=10 
 
Studiegrupper:  
2 grupper - 1 
interventionsgrupp 
(yoga) + 1 
kontrollgrupp 
(TAU) 
 
Etik: Nej 
 

hög grad vid sessionerna. Ingen signifikant 
större effekt av depression eller ångest över tid 
kunde ses i yoga-gruppen jämför med 
kontrollgruppen. Yoga-gruppen hade signifikant 
lägre nivåer av negativa effekter än 
kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad i 
fysisk aktivitet sågs mellan grupperna. 
Förekomsten av komplikationer relaterat till 
graviditet eller förlossning låg i yogagruppen på 
genomsnittlig till lägre nivå än genomsnittet.   

Dimidjian, 
Felder, Brown, 
Goodman, 
Gallop & Beck 
(2015) 
USA 

Staying Well 
During 
Pregnancy and 
the Postpartum: 
A Pilot 
Randomized 
Trial of 
Mindfulness-
Based Cognitive 
Therapy for the 
Prevention of 
Depressive 
Relapse/ 
Recurrence 

Att utvärdera 
Minfullness-
baserad kognitiv 
terapi (MBCT-PD) 
acceptabilitet och 
effekt i förhållande 
till sedvanlig 
behandling (TAU) 
vid AND. 
 

Design: 
Kvantitativ, RCT 
 
Intervention:  
Program med Mindfulness-
baserad KBT under 8 veckor.  
  
Datainsamlingsmetod:  
Självskattning vid baseline och 
6 månader pp med  
CSQ (tillfredställelse), EPDS 
(depression), LIFE 
(depression) 
 

Inklusionskriterier:  
Framkom  
 
Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal Deltagare: 
n=86 
 
Antal bortfall:  
n=17 
 
Studiegrupper:  

Grupperna var likvärdiga vid studiens början. 
Deltagandet bestod i sessionerna i grupp samt 
hemuppgifter. Interventionsgruppens 
tillfredställelse var signifikant högre än 
kontrollgruppens. Kvinnorna i 
interventionsgruppen visade signifikant större 
förbättring av depression jämfört med 
kontrollgruppen inklusive signifikant lägre grad 
av återfall i depression under studiens gång. 
MBCT-PD är en behandling som accepteras av 
deprimerade gravida kvinnor och kan anses 
fördelaktig för gravida kvinnor med en bakgrund 
med depression. MBCT-PD ger kvinnor redskap 
av både mindfulness och KBT och kan bidra till 
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Dataanalys: 
T-test, x2-test, MMANOVA 

2 grupper - 1 
interventionsgrupp 
(mindfulness) +1 
kontrollgrupp 
(TAU) 
 
Etik: Nej 
 

att reducera risken för depression i den viktiga 
övergångsperioden i kvinnors liv som graviditet 
är.  

Field, Diego, 
Delgado & 
Medina 
(2013) 
USA 

Yoga and social 
support reduce 
prenatal 
depression, 
anxiety and 
cortisol 

Att jämföra 
effekten mellan 
yoga (fysisk 
aktivitet) och 
socialt stöd (verbalt 
stöd) vid AND. 

Design: Kvantitativ, RCT 
 
Innervation: 
Yogaprogram med DVD att 
följa hemma med yoga-
sessioner om 20 min 1 gång/v i 
12 v. Stödgruppen träffades 
utan gruppledare om 20 min 1 
gång/v i 12 v.  
  
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning vid baseline, i 
gv. 22 & 34 samt 1–3 v pp 
med SCID (diagnostisering), 
CES-D (depression), STAI 
(ångest), STIXI (ilska), EPDS 
(depression), POMS (humör), 
TRQ (relationer). Salivprov 
för mätning av kortisol, östriol 
& progesteron (dagligen + före 
och efter första och sista 
interventions-tillfället)  
 
Dataanalys:  
ANOVA, t-test 
 

Inklusionskriterier:  
Framkom  
 
Exklusionskriterier:  
Framkom  
 
Antal deltagare: 
n=92 
(46/grupp) 
 
Antal bortfall:  
n=13 
 
Studiegrupper:  
2 grupper- 1 
interventionsgrupp 
(yoga) + 1 
kontrollgrupp 
(socialt stöd) 
 
Etik: Nej 

Vid mätning innan och efter första och sista 
sessionen upplevde yoga-gruppen signifikant 
lägre grad av depression, ångest och smärta i 
ryggen vid första och sista sessionen och lägre 
grad av ilska och smärta i benen vid första 
sessionen medan sådana förändringar inte var 
signifikanta i stöd-gruppen. Båda grupperna 
visade en signifikant förbättring rörande 
depression, ångest, ilska och relationer under 
tiden interventionen pågick. 
Hormonnivån av kortisol, östriol och 
progesteron sjönk under första och sista 
sessionen men höjdes från studiens början till 
dess slut. Vid uppföljningsmätningen 
postpartum visade både grupperna lägre grad av 
depression och ångest. 
 

Medelhög 
kvalitet 

Field, Diego, 
Hernandez-
Reif, Medina, 

Yoga and 
massage therapy 
reduce prenatal 

Att undersöka 
effekten av yoga 
och massage vid 

Design:  
Kvantitativ, RCT 
 

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 

Både massage-gruppen och yoga-gruppen hade 
signifikant större sänkning av depressiva 
symtom, smärta i rygg och ben, ångest och 
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Delgado, & 
Hernandez  
(2011) 
USA 

depression and 
prematurity 

AND jämför med 
sedvanlig 
behandling (TAU) 

Innervation: 
Yogaprogram i grupp (8 pers.), 
sessioner om 20 min 1 
gång/vecka i 12 veckor. 
Massage gavs om 20 min 1 
gång/vecka i 12 veckor. 
Datainsamling vid baseline, i 
gv. 22 och 34 samt mätning av 
förlossningsutfall (gv+ barnet 
vikt). 
 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning vid baseline, i 
gv. 22 och 34 med SCID 
(diagnostisering), 
sociodemografiska frågor, 
SSQ-R (socialt stöd), CES-D 
(depression), STAI (ångest), 
STIXI (ilska) och RQ 
(relationer) samt mätning av 
förlossningsutfall (gv+ barnets 
vikt). 
Dataanalys:  
ANOVA 
 

Exklusionskriterier: 
Framkom  
 
Antal deltagare: 
n=84  
 
Antal bortfall:  
n=0? 
 
Studiegrupper:  
3 grupper - 2 
interventionsgruppe
r (massage eller 
yoga) + 1 
kontrollgrupp 
(TAU)   
 
Etik: Nej 

större förbättring av relationer jämfört med 
kontroll-gruppen. Yoga- och massage-grupperna 
skilde sig inte åt i fråga om vilken vecka 
förlossningen skedde eller i födelsevikt hos 
barnet och jämfört med kontrollgruppen födde 
de i en senare vecka ett barn med högre vikt. 

Fontein-
Kuiper, 
Ausems, de 
Vries & 
Nieuwenhuijze  
(2015) 
Nederländerna 

The effect of 
WazzUpMama!? 
An antenatal 
intervention to 
prevent or 
reduce maternal 
distress in 
pregnancy 

Att utvärdera 
effekten av att 
använda 
WazzUpMama!? 
för kvinnor vid 
AND. 
 
(WazzUpMama!? 
är ett program med 
syfte att identifiera/ 
och stödja kvinnor 
med AND och 

Design:  
Kvantitativ CCT, pre- och 
postinterventionsstudie. 
 
Intervention: Tillgång till 
WazzUpMama!?  
 
Datainsamlingsmetod:  
Självskattning i första och 
tredje trimetern via nätet med 
EDS (depression), STAI 

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 
Exklusionskriterier:  
Framkom  
 
Antal deltagare: 
n=433 
218 intervention,  
215 kontrollgrupp 
 
Antal bortfall:  

Från studiens början i första trimestern till efter 
interventionen första trimestern sågs försämring 
av depression, ångest och stress i 
kontrollgruppen i samtliga mätinstrument men 
var inte signifikant i PRAQ. Från studiens 
början i första trimestern till efter interventionen 
första trimestern sågs signifikant förbättring i 
interventionsgruppen i alla mätinstrument utom 
EDS.  
Resultatet ger stöd för att WazzUpMama!? har 
en positiv effekt vid depression, ångest och 
stress under graviditet.  
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innebar 
infosamling, 
information om 
hjälp och stöd, 
förslag på 
vårdgivare i 
kvinnans 
geografiska närhet 
och kontakt med 
barnmorska via en 
plattform på nätet) 
 

(ångest), PRAQ (ångest), MD 
(stress) 
 
Dataanalys:  
Multivariat upprepad 
mätanalys, ANOVA  

n=90 
40 intervention 
50 kontrollgrupp 
 
Studiegrupper:  
2 grupper – 1 
interventionsgrupp 
+ 1 kontrollgrupp 
(TAU) 
 
Etik: Ja 

 

Forsell, 
Bendix, 
Holländare, 
Szymanska 
von Schultz, 
Nasiell, 
Blomdahl-
Wetterholm, 
Eriksson, 
Kvarned, 
Lindau van der 
Linden, 
Söderberg, 
Jokinen, Wide 
& Kaldo 
(2017) 

Sverige 

Internet 
delivered 
cognitive 
behavior 
therapy for 
antenatal 
depression: A 
randomized 
controlled trial 

Att undersöka 
effekten och 
genomförbarheten 
med internet-KBT 
vid AND. 
 

Design:  
Kvantitativ, RCT 
 
Intervention:  
Program med 10 veckors 
internet-KBT. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Intervju och självskattning före 
och efter interventionen med 
MADRS-S (depression), 
EDPS (depression), RCI 
(förändring), SCID 
(depression), GAD-7 (ångest), 
ISI (sömnproblem), EQ-5D-3L 
(hälsa och funktion), WSAS 
(funktionsnedsättning), CSQ-
8, TCS (trovärdighet) 
(tillfredställelse) + utvärdering 
av negativa konsekvenser av 
behandlingen. 
 
Dataanalys: 
ANOVA, Hedge´s g, Fisher´s 
exact test 

Inklusionskriterier:  
Framkom  
 
Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal deltagare: 
n=42 
 
Antal bortfall:  
n= 3 
 
Studiegrupper:  
2 grupper – 1 
interventionsgrupp 
(internet-KBT) + 1 
kontrollgrupp 
(TAU) 
 
Etik: Ja 

KBT-gruppen hade signifikant lägre nivåer av 
depressiva symtom efter behandlingen och var 
mer benägna att fortsätta delta i studien. Efter 
behandlingen uppnådde inte längre 63 % av 
deltagarna i interventionsgruppen kriterierna för 
depression enligt SCID. Stor skillnad i 
förbättring sågs även enligt MADRS-S med 71 
% i interventionsgruppen och 22 % i 
kontrollgruppen. Alla utom en av deltagarna 
ansåg att anpassningen av KBT-interventionen 
till den antenatala perioden var viktig och 
fördelaktig. Några av deltaganarna i 
interventionsgruppen rapporterade känslor av 
stress över att inte hinna med 
behandlingsprogrammet men ingen annan 
negativ aspekt av interventionen rapporterades. 
Tre av deltagarna i kontrollgruppen försämrades 
under studien och en i interventionsgruppen men 
skillnaden var inte signifikant.  
KBT-interventionen är mer effektiv än TAU, 
genomförbar och den accepteras av 
patientgruppen samt är kostnadseffektiv.  
 
 

Hög 
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Kim, Hantsoo, 
Thase, 
Sammel & 
Epperson  
(2014) 
USA 

Computer-
Assisted 
Cognitive 
Behavioral 
Therapy for 
Pregnant 
Women with 
Major 
Depressive 
Disorder 

Att undersöka 
effekten av och 
acceptansen för 
internetburen KBT 
hos gravida kvinnor 
med AND samt 
undersöka om 
interventionen kan 
överbrygga hinder i 
tillgänglighet så 
hög kostnad för 
patienten och 
logistik pga. resor 
från och till ett 
fysiskt möte.  

Design: Kvantitativ, 
pilotstudie 
 
Intervention: 
8 sessioner under 6-8 veckor. 
Session 1 var 50 min och 
övriga 25–35 min.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning vid basline, 
efter 4 och 8 veckor med 
HAM-17, (depression), PEAS 
(inställning), BDA 
(depression), BAI (ångest), 
EPDS (depression), GAF 
(funktion) 
QLE (livskvalitet) och SQ 
(tillfredställelse) 
+ Uppföljning 3 månader efter 
avslutad terapi.  
 
Dataanalys: 
T-test, Chi-square test 
 

Inklusionskriterier:  
Framkom  
 
Exklusionskriterier:  
Framkom  
 
Antal deltagare: 
n=12 
 
Antal bortfall:  
n=2 
 
Studiegrupper: 
1 grupp 
 
Etik: Nej  

80 % av deltagarna fick effekt av interventionen. 
60 % visade förbättring efter endast 8 sessioner.  
Deltagarna var likvärdiga och det fanns ingen 
signifikant skillnad i sociodemografiska aspekter 
(utbildning, ålder, civilstånd, arbetssituation 
etc.) eller tidigare psykisk hälsa mellan de som 
förbättrade och de som inte gjorde det. 
Signifikant förbättring kunde ses enligt GAF, 
HAM-17, EPDS, BDI och BAI. Ett signifikant 
samband mellan tiden ägnas åt interventionen 
framför datorn och förbättring enligt GAF. Fler 
afroamerikanska kvinnor avböjde medverka i 
studien och de som föll bort (2 personer) hade 
både lägre socioekonomisk status än de som 
fullföljde behandlingen.  

Medelhög 
kvalitet 

Lenze, 
Rodgers & 
Luby (2014) 
USA 

A pilot, 
exploratory 
report on dyadic 
interpersonal 
psychotherapy 
for perinatal 
depression 

Att utveckla och 
testa acceptansen 
och 
genomförbarheten 
av en 
psykoterapeutisk 
intervention som 
integrerar en 
evidensbaserad 
intervention för 
depression med 
interpersonell 
psykoterapi (IPT), 

Design: 
Kvantitativ pilotstudie med 
experimentell design. 
 
Intervention:  
Sessioner 1 gång/v under 
graviditet. Sessioner var annan 
eller var fjärde vecka pp 
beroende på score på EDS 
eller observerade problem med 
interaktionen mellan mor och 
barn. 
 

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 
Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal Deltagare: 
n=9 
 
Antal bortfall:  
n=3 
 
Studiegrupper: 

Sju av åtta kvinnor (87 %) rapporterade kliniskt 
signifikanta förbättringar enligt EDS jämfört 
med vid studiens början till vid 37-39 veckors 
graviditet. Alla kvinnor hade kliniskt 
signifikanta förbättringar vid 12 månader 
postpartum. Även kvinnornas tillfredställelse 
rörande sociala stöd förbättrades och de 
upplevde att de hade personer i sin närhet att 
vända sig till. Både vid 6 och 12 månades 
uppföljning hade alla utom en kvinna normala 
stressnivåer. I uppföljning 6 månader efter 
studien visades det att några av barnen log 
utanför det normala spännet av ITSES (varav 1 

Medelhög 
kvalitet 
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med dyadisk 
psykoterapi given 
postpartum 
inriktade på 
känslomässig 
anknytning mellan 
moder och 
spädbarn.  

Datainsamlingsmetod: 
Självskattning vid baseline, i 
gv 37–39 och 3, 6, 9 och 12 
veckor pp med DSM-IV 
(diagnostik) EDS (depression), 
SSQ-R (socialt stöd), PSI 
(stress hos föräldrar) ITSES 
(social och känslomässig 
utveckling hos spädbarn) 
 
Dataanalys:  
Pålitligt förändringsindex 
 

1 grupp 
 
Etik: Ja 

barn föddes prematurt i v 28). Dessa barn hade 
mammor med höga nivåer av psykisk ohälsa. 
Vid 12 månaders var alla barn inom 
normalspannet enligt ITSES. Fyra av kvinnor 
uttryckte känslor av oro över ilska, krav på 
uppmärksamhet, behärskning, empati, intensitet 
och över negativa känslor men deras stressnivå 
var inom normalspannet.  
 

McGregor, 
Coghlan & 
Dennis (2014) 
Kanada 

The effect of 
physician-based 
cognitive 
behavioral 
therapy among 
pregnant women 
with depressive 
symptomatology
: a pilot quasi-
experimental 
trial 

Att utvärdera 
genomförbarheten 
av en läkarledd 
KBT-intervention 
för behandling av 
depressiva 
symptom hos 
gravida kvinnor. 
 

Design:  
Kvantitativ, 
Kvasiexperimentell studie 
 
Intervention: 
6 sessioner KBT om 10 
minuter mellan gv 20 och 28 i 
samband med 
mödravårdkontroll. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning vid baseline, i 
gv 38 och 6 veckor pp med 
EPDS (depression), STAI 
(ångest), HSUQ 
tillfredställelse) + 
sociodemografisk data. 
+ utvärdering för vårdgivarna. 
 
Dataanalys: 
T-test, chi-square test, One 
way repeated measures 
analysis. 

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 
Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal deltagare:  
n=42 
 
Antal bortfall:  
n=0 
 
Studiegrupper: 2 
grupper – 1 
interventionsgrupp 
(KBT) + 1 
kontrollgrupp 
(TAU) 
 
Etik: Ja 

Grupperna var likvärdiga vid studiens början. 
Av de 21 kvinnorna som utvärderade 
interventionen var 90 % nöjda. Deltagarna 
upplevde att interventionen gett dem en ökad 
medvetenhet om och ökad förmåga att påverka 
sitt humör i en positiv riktning. De flesta skulle 
rekommendera en likartad behandling till en 
vän. De två läkarna som utförde behandlingen 
uppgav att de ansåg interventionen som 
genomförbar och de kunde tänkta sig att fortsätta 
använda tekniken i framtiden. De upplevde att 
interventionen stärkte deras relation patienten. 
Både några av deltagarna och läkarna hade dock 
önskat mer tid. Det gick dock inte att påvisa 
några signifikanta skillnader mellan grupperna 
enligt EPDS i slutet av graviditeten. Det var 
dock signifikant fler i kontrollgruppen med en 
medelhög poäng på EPDS 6 veckor postpartum 
jämfört med i interventionsgruppen. Grad av 
både depression och ångest sjönk i båda 
grupperna över tid. Det saknades signifikant 
skillnad men förbättringen var större i 
interventionsgruppen både i slutet av 
graviditeten och 6 veckor post partum. Färre i 
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interventionsgruppen sökte psykiatrisk hjälp 
under postpartum-perioden och färre använde 
läkemedel mot stress, ångest eller sömnproblem 
under graviditeten än i kontrollgruppen. 
 

Milgrom, Holt, 
Holt, Ross, 
Ericksen & 
Gemmill 
(2014)  
Australien 

Feasibility study 
and pilot 
randomized trial 
of an antenatal 
depression 
treatment with 
infant follow-up 

Att utvärdera 
effekten av en kort 
behandling (KBT) 
av depression och 
ångest hos gravida 
kvinnor med 
diagnosen 
depression.  
 

Design:  
Kvantitativ, 2 studier 
presenteras i artikeln. En 
genomförbarhetsstudie (pilot) 
och en RCT 
 
Intervention:  
Program med sessioner om 1 h 
1 gång/vecka i 8 veckor. 
Partners var inbjudna till 1 
session.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning vid baseline, 
9veckor post randomisering 
samt 9 månader pp med BDII-
II (depression), BAI (ångest), 
SPS (socialt stöd) 
Sociodemografisk data 
insamlades vid baseline, 12 v 
efter avslutad intervention, 12 
pp + 9 månader pp. 9 månader 
pp studerades barnets 
utveckling med ASQ-3 och 
ASQ-SE. 
 
Dataanalys:  
T-test Littel´s MCAR test, 
Cohen´s d 

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 
Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal deltagare: 
Pilot n=25 
RCT n=54 
 
Antal bortfall:  
Pilot n=10 
RCT n=25 försvann 
till uppföljning av 
barnet 9 månader 
pp med BDII-II (0 
bortfall under 
interventionen) 
 
Studiegrupper: 
Pilot - 1 grupp 
RCT - 2 grupper - 1 
interventionsgrupp 
(KBT) +1 
kontrollgrupp 
(TAU) 
 
Etik: Ja 
 

Pilot RCT: De flesta av deltagarna hade 
diagnosen egentlig depression (major 
depression). Vi studiens början var det 2 i 
interventionsgruppen och 3 i kontrollgruppen 
som använde antidepressiva läkemedel. 5 
kvinnor i interventionsgruppen och 10 i 
kontrollgruppen mottog annan hjälp av psykolog 
eller psykiatriker vid sidan av studien. Kort efter 
studiens avslut beskrevs interventionen som 
tillfredställande och kvinnorna tyckte att den 
hjälp dem att må bättre samt var tillräcklig för 
deras behov. Sänkning i grad av depression såg i 
båda grupperna men var större i 
interventionsgruppen (svårt till minimal nivå i 
majoriteten) men skillnaden mellan grupperna 
var inte signifikant.  Ångestnivåerna sjönk från 
medel till mild i interventionsgruppen men låg 
kvar på samma nivåer i kontrollgruppen. En dos-
respons relation sågs i interventionsgruppen 
relaterat till antalet sessioner. Spädbarnen visade 
vid 9 månaders ålder medel till stora effekter till 
fördel för interventionen i form av större 
förmåga till problemlösning, självreglering och 
stressreaktivitet, vilka var oberoende av moderns 
psykiskt mående postpartum. Observationerna 
hos spädbarnen var dock svårbedömda enligt 
forskarna eftersom mätningarna inte var 
vedertagna på så små barn.   

Medelhög 
kvalitet 

Newham, 
Wittkowski, 
Hurley, Aplin 

Effects of 
antenatal yoga 
on maternal 

Att undersöka 
yogans förmåga på 
att minska ångest 

Design:  
Kvantitativ, RCT 
 

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 

Grupperna var likvärdiga vid studiens början. 
Efter en session av yoga reducerades 
ångestnivåerna signifikant och salivprover 

Hög 
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& Westwood 
(2014) 
Storbritannien. 

anxiety and 
depression: a 
randomized 
controlled trail 

och depression hos 
gravida kvinnor. 
 

Intervention: 
Yogakurs under 8 veckor  
 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning före och efter 
interventionen med STAI 
(ångest), WDEQ (förlossnings-
förväntningar), EPDS 
(depression). Yoga-gruppens 
nivåer av ångest och 
stresshormoner mättes vid 
första och sista tillfället + 
sociodemografisk data. 
 
Dataanalys:  
Chi-square test, Mann 
Whitney U-test, Fisher´s Exact 
Test, Wilcoxon signed rank 
test, Linear regression, 
Rosenthal´s formula,  
Cohen´s d  
 

Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal Deltagare: 
n=59 
 
Antal bortfall:  
n=18 
 
Studiegrupper: 
2 grupper – 1 
interventionsgrupp 
(yoga) + 1 
kontrollgrupp 
(TAU) 
 
Etik: Ja 

visade en sänkning av kortisolnivåer. Dess 
skillnader kvarstod även efter sista yoga- 
sessionen. I yogagruppen sågs en signifikant 
minskning av förlossningsrädsla och depression. 
Studien belägger att yoga potentiellt kan 
förebygga en ökning av depressiva symtom. 
Skillnaden i sänkt ångestnivå var signifikant från 
interventionens början till uppföljningen.  
I kontrollgruppen sågs en signifikant ökning av 
grad av depression hos deltagarna jämfört med i 
interventionsgruppen.  Interventionsgruppens  

Richter, 
Bittner, 
Petrowski, 
Junge-
Hoffmeister, 
Bergmann, 
Joraschky & 
Weidner 
(2012) 
Tyskland 

Effects of an 
early 
intervention on 
perceived stress 
and diurnal 
cortisol in 
pregnant women 
with elevated 
stress, anxiety, 
and depressive 
symptomatology 

Att undersöka 
effekten av en tidig 
insats av kognitiv 
beteendeterapi 
given i grupp för 
gravida kvinnor 
med depressiva 
symtom, stress och 
ångest.  

Design:  
Kvantitativ, RCT 
 
Intervention:  
8 sessioner om 90 min i 
grupper om 4-6 kvinnor + 
uppgifter och avslappning i 
hemmet.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Självskattning vid baseline, 
uppföljning i tillfälle under 
graviditet + 3 månader pp med 
PDQ (ångest - eng. distress), 
PSS (stress), BDI-V 

Inklusionskriterier:  
Framkom  
 
Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal deltagare: 
n=119  
(39 intervention, 
80 kontrollgrupp) 
 
Antal bortfall:  
n=58 
(18 intervention,  
40 kontrollgrupp) 

Båda grupperna följde det normala mönstret 
under dagen med högt kortisol på morgonen som 
sedan går ner successivt under dagen. 
Interventionsgruppen hade dock lägre nivåer av 
kortisol i saliven på morgonen jämför med 
kontrollgruppen. (Vid graviditet är det normalt 
att kortisolnivåerna går upp under graviditetens 
gång för att sedan sjukna igen post partum). 
Ingen signifikant sänkning i stressnivå kunde ses 
i någon av grupperna enligt PDQ och PSS. 
Resultatet visar på att KBT- interventionen kan 
bidra till förbättring av biologisk stressreaktion 
hos gravida kvinnor med depressiva symtom, 
förhöjd stress och ångest. 

Hög 
kvalitet 



 50 

(depressiva symtom), STAI 
(ångest- oro, spänning, 
ansträngning), M-CIDI 
(psykisk sjukdom) + Mätning 
av kortisol i saliv 
 
Dataanalys:  
SPSS, x2-test, t-test & 
ANOVA 

 
Studiegrupper: 
2 grupper - 1 
interventionsgrupp 
(KBT) +1 
kontrollgrupp 
(TAU) 
 
Etik: Ja 
 

Robledo-
Colonia, 
Sandoval-
Restrepo, 
Mosquera- 
Valderrama, 
Escobar-
Hurtado & 
Ramírez-Vélez 
(2012) 
Colombia 

Aerobic exercise 
training during 
pregnancy 
reduces 
depressive 
symptoms in 
nulliparous 
women: a 
randomized trial 

Att undersöka på 
om aerobics kan 
reducera depressiva 
symtom under 
graviditet hos 
förstföderskor  

Design:  
Kvantitativ, RCT 
 
Intervention: 
60 minuter träning tre gånger i 
veckan med start i gv16 till gv 
20. Träningen pågår tre 
månader framåt. 
 
Datainsamlingsmetod:  
CES-D innan och 3 månader 
efter intervention 
 
Dataanalys:  
Kolmogorov- Smirnov test, t-
test, Intention-to-treat analysis 

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 
Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal deltagare: 
n=80 
(40/grupp) 
 
Antal bortfall:  
n=6 
(3/grupp) 
 
Studiegrupper: 
2 grupper - 1 
interventionsgrupp 
(aerobics) +1 
kontrollgrupp 
(TAU & eventuell 
egen träningsrutin)  
 
Etik: Ja 
 

Depressiva symtom reducerades signifikant mer 
i interventionsgruppen än i kontrollgruppen 
enligt CES-D.   
 

Medelhög 
kvalitet 

Sanaati, 
Charandabi, 
Eslamlo, 

The effect of 
lifestyle-based 
education to 

Att bedöma 
effekten av en 
livsstilsbaserad 

Design:  
Kvantitativ, RCT 
 

Inklusionskriterier: 
Framkom  
 

Grupperna var likvärdiga vid studiens början 
och i sociodemografiska avseenden. Majoriteten 
av kvinnorna var hemmafruar och 1/3 av 
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Mirghafourvan
d & 
Sharajabad 
(2016) 
Iran 

women and their 
husbands on the 
anxiety and 
depression 
during 
pregnancy: a 
randomized 
controlled trial  
 

utbildning för 
depression och 
ångest för gravida 
kvinnor och deras 
makar.   

Intervention:  
Utbildningstillfällen 1 
gång/vecka i 4 veckor om 60-
90 min. + 1 tillfälle för enbart 
makar i de grupper där makar 
deltog.  
 
Datainsamlingsmetod:  
Självskattning med EPS 
(depression) och STAI 
(ångest) 
 
Dataanalys: 
K-S-test, chi-square test, 
Fisher test, ANOVA, 
ANCOVA 

Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal deltagare: 
n=189 
 
Antal bortfall:  
n=2 
 
Studiegrupper: 
3 grupper - 2 
interventionsgruppe
r (1 där par deltog 
tillsammans, 1 där 
endast kvinnor 
deltog) +1 
kontrollgrupp 
(TAU)  
 
Etik: Nej 
 

familjerna hade en ekonomi som täckte alla 
behov så som utbildning, vård, mat etc. 
graviditeterna var i de flesta fall planerade. Ett 
fåtal av kvinnorna (2,6 %) uppgav att deras 
make gav dem lite stöd. Signifikant minskning 
av depressiva symtom och ångest observerades i 
båda interventionsgrupperna jämfört med 
kontrollgruppen. Sänkningen av depressiva 
symtom var signifikant större i gruppen där par 
deltog tillsammans jämfört med i gruppen där 
kvinnan deltog själv. Det gick inte att så någon 
signifikant skillnad i förbättring av ångest 
mellan de två interventionsgrupperna. Resultatet 
visar en positiv effekt av en livsstilsutbildning 
för kvinnor och deras makar vid depression och 
ångest under graviditet.  

Satyapriya, 
Nagarathna, 
Padmalatha & 
Nagendra 
(2013) 
Indien 

Effect of 
integrated yoga 
on anxiety, 
depression & 
well being in 
normal 
pregnancy 

Att studera vilka 
effekter utövande 
av yoga har för 
effekt på 
upplevelse av 
graviditet, ångest 
och depression hos 
kvinnor med en 
normal graviditet  

Design: 
Kvantitativ, RCT 
 
Intervention: 
2 h yoga 3 dagar/vecka i 1 
månad i grupp, därefter 1 h 
yoga/dag i hemmet + 
gruppsessioner var tredje 
vecka fram till gv 28 och 
varannan v fram till gr 36. 
 
Datainsamlingsmetod: 
självskattning vid baseline, gv 
20 och gv 36 med PEQ, 
(graviditetsupplevelse) STAI 

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 
Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal deltagare: 
n=105  
(53 yogagruppen, 
52 kontrollgrupp) 
  
Antal bortfall: 
n=9 
 
Studiegrupper: 

Graviditetsupplevelsen hos kvinnorna var 
signifikant bättre i interventionsgruppen än i 
kontrollgruppen. Både ångest och depression 
förbättrades signifikant i interventionsgruppen 
och ökade i kontrollgruppen.  
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(ångest), HADS 
(ångest/depression) 
 
Dataanalys:  
Mann-Whitney test & 
Wilcoxen´s test 

2 grupper - 1 
interventionsgrupp 
(yoga) +1 
kontrollgrupp 
(annan fysik 
träning i 
motsvarande 
mängd)  
 
Etik: Nej  
 

Spinelli, 
Endicott, 
Leon, Goetz, 
Kalish, 
Brustman, 
Carmona, 
Meyreles, 
Vega & 
Schulick 
(2012) 
USA 

A Controlled 
Clinical 
Treatment 
Trial of 
Interpersonal 
Psychotherapy 
for Depressed 
Pregnant 
Women at 3 
New York City 
Sites 

Att utvärdera 
rekommendationen 
från American 
College of 
Obstetrics and 
Gynecology av 
interpersonell terapi 
vid lätt till medel-
svårt depression 
samt ta fram mer 
generaliserbara 
resultat än vad som 
tidigare gjorts. 

Design:  
Kvantitativ, RCT 
 
Intervention:  
Terapi/ utbildning 1 gång/ 
vecka om 45 min i 12 veckor. 
 
Datainsamlingsmetod:  
Självskattning vid baseline och 
vid session 4, 8 och 12 med 
HDRS-17 (depression), EPDS 
(depression), CGI (grad av 
depression), MFAS 
(anknytning), NIMH 
(kompetens hos vårdgivare) 
 
Dataanalys:  
T-test, x2-test, LMM (linear 
mixed models) 

Inklusionskriterier:  
Framkom  
 
Exklusionskriterier:  
Framkom  
 
Antal deltagare: 
n=142 
 
Antal bortfall:  
Framkom ej  
 
Studiegrupper: 
2 grupper - 1 
interventionsgrupp 
(IPT) +1 
kontrollgrupp 
(TAU) 
 
Etik: Nej 
 

Grupperna var likvärdiga vid studiens början. 
Studien bekräftade resultatet från tidigare studier 
om att interpersonell terapi är fördelaktigt vid 
AND. Kontrollgruppens föräldrautbildning 
visade sig dock ge likvärdiga fördela. En 
sänkning av grad av depression fanns i båda 
grupperna. Studien visar belägg för att en lägre 
nivå av depression är förknippad med starkare 
anknytning till barnet. 

Medelhög 
kvalitet 

Thomas, 
Komiti & Judd  
(2014) 
Australien 

Pilot early 
intervention 
antenatal group 
program for 
pregnant women 

Att undersöka 
acceptans och 
effektivitet hos en 
grupp-intervention 
som syftar till att 

Design:  
Kvantitativ, Pilotstudie  
 
Intervention: 5–6 gruppträffar 
ledda av team av barnmorska, 

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 
Exklusionskriterier:  
Framkom 

Signifikant måttlig till stor förbättring 
observerades för depression, ångest och 
anknytning till barnet från studiens början till 
slutet av interventionen. Förbättringarna 
kvarstod enligt EPDS två månader efter 

Medelhög 
kvalitet 
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with anxiety and 
depression 

minska 
svårighetsgraden av 
depression och 
ångestsymtom samt 
förbättra 
anknytning till 
fostret/barnet hos 
kvinnor med 
nuvarande eller 
framväxande 
depression och 
ångest.  
 

obstetriker, psykiater, dietisk, 
psykoterapeut, socialarbetare. 
1–2 träffat inkluderade 
partners.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning vid första och 
sista sessionen med CES-D 
(depression), EPDS 
(depression), STAI (ångest), 
CAAS (anknytning), CSQ 
(patienttillfredsställelse) + 
uppföljning/utväderning 2 
månader pp med 
telefonintervju (Group 
Evolution Form) samt frågor 
om deras upplevelse av 
föräldraskapet, om de hade 
nytta av kunskapen från 
interventionen, deras 
medvetenhet om tillgänglig 
hjälp och tidiga signaler om 
försämrad psykisk ohälsa.  
 
Dataanalys: 
T-test, Cohen´s d  
 

 
Antal deltagare: 
n=37 
+28 parters  
 
Antal bortfall:  
n=11 
+ 7 partners som 
inte lämnade in 
utvärderingen   
 
Studiegrupper: 
8 gruppomgångar 
(4–8 deltagare per 
grupp) Den gravida 
eller den gravida + 
partner beroende på 
tillfälle) 
 
Etik: Nej 

förlossning. Deltagarnas tillfredställelse var hög 
och alla deltagarade uppgav att interventionen 
motsvarade deras förväntningar och motsvarade 
den hjälp de hade önskat sig få. Partners som 
fyllde i utvärderingsformulär indikerar att deras 
närvaro hade förbättrat deras medvetenhet om 
partnerns psykiska problem och förmågor och 
skulle rekommendera programmet till andra 
partners. 58 % av partners ansåg att deras 
viktigaste lärdom var om övergången från att 
mått bra till att må dåligt och vilkia tecken som 
går att identifiera. Resultaten tyder på att grupp-
programmet kan vara en effektiv och acceptabel 
intervention för kvinnor och deras partner och 
kan ses som ett möjligt tillägg till eller alternativ 
till perinatal mentalvård. 

Thome & 
Arnardottir  
(2012) 
Island 

Evaluation of a 
family nursing 
intervention for 
distressed 
pregnant women 
and their 
partners: a 
single group 
before and after 
study 

Att studera effekten 
av en intervention 
bestående av 
hembesök av 
sjuksköterskor 
under graviditeten 
(Calgary Family 
Nursing model) för 
kvinnor med 
ångest/ depression 

Design: 
Kvantitativ, 
Kvasiexperimentell studie 
 
Innervation:  
4 hembesök, 1gång/ v alt 1 
gång/månad beroende på när 
under graviditeten medverkan 
började. Partners bjöds in att 
vara med vid hemsök 1 och 4.  

Inklusionskriterier:  
Framkom 
 
Exklusionskriterier:  
Framkom  
 
Antal deltagare:  
n=112 
(61 kvinnor,  
51 män)  

Kvinnorna i studien hade högre grad av ångest 
(distress) än männen innan interventionen. 
Kvinnorna och männen påverkade varandras 
mående. Parens stress var signifikant reducerad 
efter interventionen. Av de som fullföljde 
studien hade 49 % av kvinnorna och 25 % av 
männen signifikant lägre nivå av depression 
efter interventionen. Studien visar att kvinnor 
och män själva rapporter om sina depressiva 
symtom på olika sätt. Förbättring i parrelationen 
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(distress) och för 
deras partners.  

 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning-skalor mailades 
innan första och efter sista 
hembesöket och bestod av 
EDS (depression), STAI 
(ångest), RSES (självkänsla), 
DAS (justeringar) 
 
Dataanalys:  
ANOVA, t-test & chi- squar 
test 

 
Antal bortfall: 12 
kvinnor, 21 män 
 
Studiegrupper:  
1 grupp  
 
Etik: Ja 

påverkas av graden av ångest och depressiva 
symtom. Parens relation förbättrades av 
interventionen. Två partners som från början inte 
uppfyllde kriterierna för depression försämrades 
under studien uppfyllde kriterierna för 
depression. 6/10 partners med höga nivåer av 
ångest/ depression levde med någon som också 
hade höga nivåer av ångest/depression.  
I de par där partnerns inte var med vid 
hembesöken var bortfallet av partners större. De 
partners som föll bort hade signifikant lägre nivå 
av depressiva symtom.    
 

Uebelacker 
Battle, Sutton, 
Magee & 
Miller 
(2015)  
USA 

A pilot 
randomized 
controlled trial 
comparing 
prenatal yoga to 
perinatal health 
education for 
antenatal 
depression 

Att jämföra 
effekten av yoga 
jämfört med 
hälsoutbildningen 
MBWW (Mom-
baby wellnesss 
workshop, fokus på 
hälsa under barnets 
första år) vid AND.   

Design:  
Kvantitativ, RCT  
 
Intervention: 
Program av yoga alt. MBWW 
om 75 min 1 gång/veckan i 9 
veckor + ev yogaträning i 
hemmet.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning vid baseline + 
efter 3, 6 & 9 veckor med 
CEQ (tilltro/ förväntningar), 
CSQ-8 (tillfredställelse) SCID 
(diagnostisering), QIDS 
(depression), EPDS 
(depression) 
 
Dataanalys: chi-square test & 
t-test 

Inklusionskriterier: 
Framkom  
 
Exklusionskriterier: 
Framkom   
 
Antal deltagare: 
n=20 
 
Antal bortfall:  
n=2 
 
Studiegrupper: 
2 grupper - 1 
interventionsgrupp 
(yoga) + 1 
kontrollgrupp 
(utbildning) 
 
Etik: Ja 
 

Yoga hade signifikant högre tilltro, 
förväntningar och gav större tillfredställelse.  
Även utbildningen accepterades som behandling 
av deltagarna. Deltagarna i yogagruppen 
praktiserade yoga hemma utöver att de deltog i 
viss utbildning medan utbildningsgruppen inte 
praktiserade yoga hemma. (Deltagarna fick 
tillgång till den andra gruppens aktivitet 
kostnadsfritt)  
Inga skador uppstod relaterat till yoga. 
Ingen signifikant förbättring av 
depression/psykisk hälsa hittades i någon av 
grupperna men kvinnorna förbättrades i båda 
grupperna. Att de föredrog yoga framför 
utbildning vare dock signifikant.  

Medelhög 
kvalitet 

Woolhouse, 
Mercuri, Judd 

& Brown  

Antenatal 
mindfulness 
intervention to 

Att undersöka 
genomförbarheten 
av en RCT om 

Design:  
Kvantitativ och kvalitativ. 
Pilotstudie i 3 delar- en icke 

Inklusionskriterier:  
Framkom  
 

I den icke-randomiserade studien sågs en 
signifikant förbättring av depression och ångest 
medan nivå att stress var lägre men inte 

Medelhög 
kvalitet 
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(2014) 
Australien  

reduce 
depression, 
anxiety and 
stress: a pilot 
randomized 
controlled trial 
of the 
MindBabyBody 
program in an 
Australian 
tertiary 
maternity 
hospital 

förmågan hos ett 
mindfulness-
program 
(MindBabyBody) 
att lindra 
depression, ångest 
och stress under 
graviditet. 

randomiserad, en 
randomiserad RCT samt en 
kvalitativ intervju-del med 4 
deltagarna från 
interventionsgruppen i RCT-
delen.  
 
Intervention:  
Program med 1 session/v i 6 
veckor 
 
Datainsamlingsmetod: 
Självskattning innan och efter 
intervention (efter 6 v efter 
baseline för 
interventionsgruppen, efter 6 v 
efter för kontrollgruppen) med 
CES-D (depression), DASS-21 
(depression, ångest, stress) 
STAI (ångest), PSS (stress), 
FFMQ (mindfulness)  
+ sociodemografiska data. 
 
Dataanalys:  
STATA, t-test, IPA, Coherent 
narrative 

Exklusionskriterier:  
Framkom 
 
Antal deltagare:  
Icke randomiserad 
n=20  
Randomiserad 
n=32 
 
Antal bortfall:  
Icke randomiserad 
n=9  
Randomiserad 
n=9 
 
Studiegrupper: 
Icke randomiserad - 
1 grupp 
Randomiserad -  
2 grupper - 1 
interventionsgrupp 
(Mindfulness) + 1 
kontrollgrupp 
(TAU) 
 
Etik: Ja 

signifikant. Deltagarnas sinnesnärvaro 
(mindfulness) blev signifikant högre rörande 
medvetenhet i handling (acting with awereness) 
och förmåga att beskriva (describing).   
I den randomiserade studien sågs en signifikant 
förbättring av ångest och depression.  
Sinnesnärvaro (mindfulness) höjdes signifikant i 
rörande förmåga att observera (observating) och 
förmåga att beskriva (describing).  I 
kontrollgruppen kunde inga signifikanta 
skillnader över tid observeras. Inga skillnader 
mellan grupperna kunde ses vid studiens början.  
I intervjuerna framkom att kvinnorna valt att 
delta i MindBabyBody för att de önskade få nya 
vägar att hantera sin ångest och depression samt 
ansåg att meditationen skulle kunna vara en bra 
förberedelse inför förlossning och moderskap. 
Kvinnorna uppgav att de till en början, speciellt 
under de första sessionerna, känt sig obekväma 
men att de när de var vana vid de andra i 
gruppen uppskattade sessionerna och vara med 
de andra deltagarna. Smärthanterings- 
meditation ansågs kunna vara förberedande att 
göra tillsammans med sin partner som 
förberedelse inför förlossningssmärtan. Det var 
jobbigt för vissa deltagare att i via meditationen 
upptäcka att de hade svårt att känna omtanke om 
sig själva. Att utföra meditation dagligen i 
hemmet var en utmaning. Kvinnorna framhöll 
att meditationen hjälpt dem att skapa bra rutiner, 
förbättrat relationen till dem själva, ökat deras 
livskvalitet samt gett dem bättre sömn. 
Meditationen hjälpte dem att bryta ett 
destruktivts mönster både tankemässigt, 
känslomässigt och beteendemässigt. Kvinnorna 
hade för avsikt att fortsätta använda 
meditationen. 
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Förkortningar: 
AND - antenatal depression 
ANOVA - Analysis of variance 
ARS - Agnew Relationship Scale  
ASI - Anxiety Sensitivity Index 
ASQ-3 - Age and Stages Questionnaire  
ASQ-SE - Age and Stages Questionnaire 
Social Emotional 
BAI - Beck Anxiety Inventory 
BAI-V - Beck Anxiety Inventory (förenklad 
version) 
BDA - Beck Depression Inventory 
BDI-II - Beck Depression Inventory- Revised 
CAAS - Condon Antenatal Attachment Scale   
CES-D - Center for Epidemiological Studies 
Depression  
CEQ - Credibility Expectancy Questionnaire 
CES-D - Centre for Epidemiologic Studies 
Depression Scale Revised  
CIS-R - en självadministrerad intervju som 
ger underlag för diagnos enligt ICD-10 
CGI - Clinical Global Impressions scale 
CS - Credibility Scale 
CSQ Client Satisfaction Questionnaire  
CWS - Cambridge Worry Scale 
DAS - Dyadic Adjustment Scale 
DAS - Dysfunctional Attitudes Scale 
DASS-21- Depression Anxiety Stress Scale 
DSM- IV- Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorder -version IV  
EPDS - Edinburgh Postnatal Depression Scale 
EDS - Edinburgh Depression Scale 
EQ-5D - mätning av hälsoeffekter 
FFMQ - Five-Facet Mindfulness 
Questionnaire 
FoCS - Fear of Childbirth Scale (tyska 
Geburtsangstakala) 
GAD-17 - General Anxiety Disorder 7-item 
scale  
GAF - Global Assessment of Functioning 
gv - gestationsvecka  
HADS - Hospital Anxiety Depression Scale  
HAM-17 - frågeformulär med flervalsfrågor, 
mäter grad av depression  
HDRS-17 - Hamilton Depression Rating 
Scale 
HSUQ - Health service utilization 
Questionnaire 
ICD-10 - diagnostiseringsinstrument av 
psykisk ohälsa 

 
IPAQ - International Physical Activity 
Questionnaire 
ISI - Insomnia Severity Index 
ITSEA - Infant-Toddler Social and Emotional 
Assessment  
KBT - Kognitiv beteendeterapi 
LIFE - Longitudinal Interval Follow-up 
Evaluation 
MADRS-S - Montomery-Åsberg depression 
rating scale-self report 
MAQ - Metacognitive Awareness 
Questionnaire 
MD - Maternal distress 
M-CIDI - Munich-Composite International 
Diagnostic Interview 
MFAS - Maternal Fetal Attachment Scale  
MSSS - Maternity Social Support Scale 
NIMH - National Institute of Mental Health  
PAI - Prenatal Attachment Inventory 
PANAS-N - The Positive and Negative affect 
schedule -negative subscale 
PANDA - Post and Antenatal Depression 
Association 
PDQ - Prenatal Distress Questionnaire 
PHQ-9 - Patient Health Questionnaire 
PEAS - Patients Attitudes and Expectations 
POMS - Profile of Mood State 
PPS - Perceived Stress Scale 
PEQ - Pregnancy Experiences Questionnaire 
pp - post partum 
PRAQ - Pregnancy-Related Anxiety 
Questionnaire 
PSI - Parenting Stress Index 
PSS - Perceived Stress Scale 
QIDS - Quick Inventory of Depression 
Symptoms  
QLE - Quality of Life Enjoyment 
QMIRS - Quality of Marriage or Intimate 
Relationship Scale  
RAQ - Response to Antidepressants 
Questionnaire 
RCI - Reliable Change Index 
RCT - Randomized controlled trail 
RQ - Relationship Questionnaire  
RSES - Rosenberg´s Self esteem Scale 
RUQs - Patient-reported resource-us 
questionnaire 
SCID - Structured Clinical Interview Degree 
SF-mått - Symfys-fundusmått  
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SF-12 - Short form Questionnaire 
SLS - Satisfaction with Life Scale 
SPS - Social Provisions Scale  
SPSS - Statistical Package for the Social 
Sciences 
SQ - Satisfaction Questionnaire 
SSQ-R - Social Support Questionnaire 
SSS - Social Support Scale 
STAI - State-Trait Anxiety Inventory 
STIXI- State Anger Inventory 
SWL - Satisfaction with Life 
TCS - Treatment Credibility Scale 
TAU - Treatment as usual 
TRQ - The Relationship Questionnaire 
WDEQ - Wijma Delivery Expectancy 
Questionnaire 
WSAS - Work and Social Adjustment Scale  


