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Bakgrund	  
	  
PTSD	  
	  
	  
Posttraumatic	  Stress	  Disorder	  eller	  Posttraumatiskt	  stress	  syndrom	  är	  en	  form	  
av	  ångestsyndrom	  som	  uppstår	  till	  följd	  av	  en	  traumatisk	  händelse.	  Kriterierna	  
för	  PTSD	  definieras	  i	  den	  psykiatriska	  diagnosmanualen	  Diagnostic	  and	  
Statistical	  Manual	  of	  Mental	  Disorders	  (DSM-‐IV).	  I	  traumabilden	  skall	  följande	  
ingå;	  personen	  upplevde,	  bevittnade	  eller	  konfronterades	  med	  en	  händelse	  eller	  
en	  serie	  händelser	  som	  innebar	  död,	  allvarlig	  skada	  (eller	  hot	  om	  detta),	  eller	  hot	  
mot	  egen	  eller	  andras	  fysiska	  integritet.	  Personen	  skall	  i	  anslutning	  till	  traumat	  
ha	  reagerat	  med	  intensiv	  rädsla,	  hjälplöshet	  eller	  skräck.	  För	  diagnosen	  krävs	  
vidare	  att	  personen	  i	  fråga	  återupplever	  den	  traumatiska	  händelsen	  (i	  
mardrömmar	  eller	  så	  kallade	  flash-‐backs),	  undviker	  stimuli	  som	  förknippas	  med	  
traumat	  och	  har	  ihållande	  symtom	  av	  överspändhet.	  Ovanstående	  symtom	  skall	  
ha	  varat	  under	  minst	  en	  månad	  och	  skall	  ha	  medfört	  kliniskt	  signifikant	  lidande	  
eller	  en	  funktionsförlust.	  
	  
	  
Prevalens	  
	  
Posttraumatiskt	  stressyndrom	  är	  framförallt	  studerat	  i	  grupper	  som	  tidigare	  
utsatts	  för	  traumatiska	  livshändelser,	  t.ex.	  soldater	  som	  varit	  ute	  i	  krig	  eller	  
människor	  som	  överlevt	  naturkatastrofer.	  Det	  finns	  inte	  lika	  många	  studier	  
gjorda	  på	  den	  allmänna	  populationen.	  
Amerikanska	  studier	  har	  rapporterat	  livstidsprevalens	  för	  PTSD	  på	  mellan	  1%	  
(Helzer	  et	  al	  1987)	  upp	  till	  7,8	  %	  (Kessler	  et	  al	  1995).	  Skillnaden	  i	  prevalens	  
beror	  på	  vilket	  diagnostiskt	  verktyg	  som	  använts.	  
The	  European	  Study	  of	  Epidemiology	  of	  Mental	  Disorders	  (ESEMed	  2004)	  visade	  
att	  livstidsprevalensen	  för	  PTSD	  i	  Europa	  var	  betydligt	  lägre,	  0,9	  %	  för	  män	  och	  
2,9	  %	  för	  kvinnor.	  Frans	  och	  medarbetare	  visade	  i	  sin	  svenska	  populationsstudie	  
att	  80,8	  %	  av	  den	  svenska	  befolkningen	  någon	  gång	  under	  sin	  livstid	  upplevt	  ett	  
betydande	  trauma.	  Livstidsprevalensen	  för	  PTSD	  var	  3,6	  %	  för	  män	  och	  7,4	  %	  för	  
kvinnor	  (Frans	  et	  al	  2005).	  
	  
	  
	  
Riskfaktorer	  för	  PTSD	  
	  
Det	  har	  visat	  sig	  att	  riskfaktorer	  för	  PTSD	  skiljer	  sig	  när	  man	  jämför	  
populationsstudier	  och	  studier	  av	  krigsveteraner.	  Man	  har	  dock	  funnit	  tre	  
riskfaktorer	  som	  är	  gemensamma	  för	  båda	  grupperna;	  Tidigare	  psykisk	  
sjukdom,	  familjeanamnes	  på	  psykisk	  sjukdom	  och	  tidiga	  motgångar	  i	  livet	  
(Brewin	  et	  al	  2000,	  Breslau	  et	  al	  2000).	  Vidare	  så	  är	  utvecklande	  av	  PTSD	  
beroende	  av	  hur	  personen	  upplevt	  traumat,	  personens	  etnicitet,	  samt	  huruvida	  
denne	  är	  född	  utomlands.	  Ytterligare	  riskfaktorer	  för	  PTSD	  är	  typen	  av	  trauma,	  
eventuella	  multipla	  trauman,	  traumats	  intensitet	  och	  med	  vilken	  frekvens	  man	  
utsatts	  för	  trauman	  (Frans	  et	  al	  2005).	  	  Breslau	  och	  medarbetare	  2008	  visade	  i	  



sin	  studie	  att	  ett	  tidigare	  trauma	  endast	  har	  betydelse	  för	  utvecklingen	  av	  PTSD	  
senare	  i	  livet	  om	  det	  första	  traumat	  följts	  av	  PTSD.	  Således	  är	  det	  inte	  det	  tidigare	  
traumat	  i	  sig,	  utan	  den	  ökad	  benägenhet	  att	  utveckla	  PTSD	  till	  följd	  av	  ett	  trauma	  
som	  är	  en	  riskfaktor.	  
I	  den	  svenska	  populationen	  fann	  Frans	  et	  al	  (2005)	  att	  kön	  var	  en	  viktig	  
riskfaktor	  för	  att	  utveckla	  PTSD.	  Detta	  fynd	  återfinns	  även	  i	  ett	  flertal	  
internationella	  studier	  (Naomi	  Breslau	  2009).	  Män	  rapporterade	  att	  de	  utsatts	  
för	  trauma	  i	  större	  utsträckning	  än	  kvinnor,	  men	  kvinnor	  rapporterade	  i	  större	  
utsträckning	  än	  män	  att	  de	  upplevt	  traumat	  som	  ångestframkallande.	  Trots	  att	  
kvinnor	  inte	  utsätts	  för	  trauma	  i	  lika	  stor	  utsträckning	  som	  män	  har	  de	  för	  ett	  
givet	  trauma	  en	  ökad	  risk	  för	  att	  utveckla	  PTSD	  (Frans	  et	  al	  2005,	  Breslau	  2009).	  	  
Det	  är	  ännu	  okänt	  varför	  kvinnor	  har	  en	  ökad	  känslighet	  för	  att	  utveckla	  PTSD.	  
Man	  har	  dock	  kunnat	  utesluta	  att	  den	  högre	  frekvensen	  av	  sexuellt	  ofredande	  
och	  våldtäkt	  som	  förkommer	  hos	  den	  kvinnliga	  populationen	  skulle	  vara	  orsaken	  
till	  varför	  kvinnor	  i	  större	  utsträckning	  utvecklar	  PTSD	  (Tolin	  och	  Foa	  2006).	  
Tidigare	  depression	  eller	  ångestsyndrom	  är	  riskfaktorer	  för	  att	  utveckla	  PTSD	  
hos	  båda	  könen,	  men	  förklarar	  inte	  varför	  kvinnor	  i	  större	  utsträckning	  
utvecklar	  PTSD	  efter	  ett	  trauma	  (Breslau	  2009).	  Chung	  och	  Breslau	  2008	  visade	  
att	  olika	  frekvens	  i	  rapportering	  av	  PTSD	  mellan	  könen	  inte	  är	  orsaken	  till	  en	  
högre	  prevalens	  av	  PTSD	  i	  den	  kvinnliga	  populationen.	  	  
	  
	  
PTSD	  i	  anslutning	  till	  förlossningen	  
	  
Förlossningen	  kan	  upplevas	  som	  starkt	  traumatisk	  och	  leda	  till	  posttraumatiska	  
stressymtom	  (PTSS)	  och	  till	  och	  med	  till	  posttraumatiskt	  stressyndrom	  
(PTSD)(Olde	  et	  al	  2006).	  	  Prevalensen	  för	  PTSD	  efter	  förlossning	  varierar	  från	  
1,3	  %	  (Söderquist	  et	  al	  2008)	  till	  6,9	  %	  (Ayers	  och	  Pickering	  2001).	  När	  Ayers	  
och	  Pickering	  uteslöt	  de	  kvinnor	  som	  uppfyllde	  kriterierna	  för	  PTSD	  redan	  under	  
graviditeten	  föll	  prevalensen	  till	  2,8	  %,	  vilket	  tyder	  på	  att	  förlossningen	  i	  sig	  kan	  
resultera	  i	  utvecklandet	  av	  PTSD.	  
Riskfaktorer	  för	  att	  utveckla	  PTSD	  har	  bland	  annat	  visats	  vara	  tidigare	  psykisk	  
sjukdom,	  negativ	  förlossningsupplevelse,	  samt	  upplevelse	  av	  dåligt	  stöd	  från	  
personalen	  på	  förlossningen	  och	  av	  partnern.	  	  Antalet	  obstetriska	  interventioner,	  
komplicerad	  graviditet,	  inducerad	  förlossningsstart,	  känslan	  av	  kontrollförlust	  
under	  förlossningen,	  brist	  på	  information,	  dålig	  förmåga	  att	  hantera	  stress	  och	  
neurotisk	  personlighetstyp	  var	  relaterade	  till	  utveckling	  av	  posttraumatiska	  
stress	  symtom	  efter	  förlossning	  (Olde	  et	  al	  2005).	  
	  
	  
	  
Depression	  i	  anslutning	  till	  barnafödande	  
	  
	  
Det	  har	  rapporterats	  att	  mellan	  15-‐85	  %	  av	  alla	  kvinnor	  drabbas	  av	  en	  
postpartum-‐blues	  de	  10	  första	  dagarna	  efter	  förlossningen.	  	  Denna	  period	  
karaktäriseras	  av	  humörsvängningar,	  fatigue,	  gråtmildhet	  och	  förvirring.	  Man	  
har	  funnit	  att	  tidigare	  depressionsperioder,	  depression	  under	  graviditeten	  och	  
premenstruellt	  dysforiskt	  syndrom	  (PMDS)	  alla	  är	  riskfaktorer	  för	  att	  utveckla	  



en	  postpartum	  blues.	  Postpartum	  blues	  kräver	  oftast	  ingen	  behandling,	  men	  är	  
viktigt	  att	  känna	  till	  då	  det	  i	  sin	  tur	  är	  en	  riskfaktor	  för	  utvecklandet	  av	  
postpartumdepression	  (Pearlstein	  T	  et	  al	  2009)	  
	  
Postpartum	  depression	  
	  
Postpartum	  depression	  (PPD)	  definieras	  enligt	  Diagnostic	  and	  Statistical	  Manual	  
IV	  (DSM	  IV)	  som	  en	  egentlig	  depressionsperiod	  i	  anslutning	  till	  förlossning.	  En	  
egentlig	  depressionsperiod	  definieras	  som	  en	  period	  på	  minst	  två	  veckor	  med	  
fem	  av	  nio	  möjliga	  symtom,	  där	  nedstämdhet	  och/eller	  minskat	  intresse/glädje	  
är	  obligatoriska	  nyckelsymtom.	  Övriga	  symtom	  inkluderar	  viktnedgång/minskad	  
aptit,	  sömnstörning,	  psykomotorisk	  agitation	  eller	  hämning,	  brist	  på	  energi,	  
känsla	  av	  värdelöshet	  eller	  skuldkänslor,	  minskad	  koncentrationsförmåga	  och	  
återkommande	  tankar	  på	  döden.	  	  Då	  sömnstörning,	  förändringar	  i	  aptiten	  och	  
trötthet	  är	  vanliga	  fenomen	  hos	  en	  kvinna	  efter	  en	  förlossning	  (Pearlstein	  et	  al	  
2009),	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  fånga	  upp	  en	  postpartumdepression.	  
För	  att	  depressionsperioden	  skall	  klassas	  som	  en	  postpartumdepression	  skall	  
den	  ha	  debuterat	  inom	  fyra	  veckor	  efter	  förlossningen.	  Denna	  tidsgräns	  har	  
diskuterats	  och	  en	  längre	  tidsram	  på	  tre	  månader	  och	  upp	  till	  ett	  år	  har	  varit	  på	  
förslag	  (Breese	  Mc	  Coy	  2011).	  	  Screening	  för	  PPD	  kan	  göras	  med	  flera	  olika	  typer	  
av	  självskattningsformulär,	  där	  det	  i	  särklass	  mest	  använda	  är	  Edinburgh	  
Postnatal	  Depression	  Scale	  (EPDS).	  EPDS	  är	  ett	  validerat	  instrument	  och	  har	  en	  
sensitivitet	  om	  ??	  %	  och	  specificitet	  om	  ??	  %.	  (Pearlstein	  et	  al	  2009).	  Optimal	  
tidsram	  för	  screening	  av	  PPD	  är	  mellan	  2	  veckor	  –	  6	  månader	  efter	  
förlossningen.	  
	  
Prevalens	  
	  
Studier	  (Miller	  LJ)	  har	  visat	  att	  mellan	  10	  %	  och	  20	  %	  av	  alla	  kvinnor	  drabbas	  av	  
depressiva	  symtom	  de	  6	  första	  månaderna	  efter	  förlossningen.	  	  I	  Sverige	  är	  
prevalensen	  av	  kvinnor	  med	  screening	  positiv	  (EPDS)	  postpartumdepression	  
ungefär	  12	  %	  hos	  nyblivna	  mammor	  (Rubertsson	  et	  al	  2005,	  Skalkidou	  et	  al	  
2009),	  vilket	  således	  stämmer	  överens	  med	  ovanstående	  siffror,	  tillika	  med	  
andra	  populationer	  i	  västvärlden.	  
Pearlstein	  och	  medarbetare	  sammanställde	  en	  meta-‐analys	  av	  ett	  antal	  studier	  
som	  undersökt	  depression	  med	  kliniska	  strukturerade	  intervjuer.	  Meta-‐analysen	  
visade	  att	  punktprevalensen	  för	  egentlig	  depression	  och	  lätt	  (minor)	  
depressioner	  låg	  mellan	  6,5	  -‐	  12,9	  %.	  Prevalensen	  av	  PPD	  utanför	  västvärlden	  
rapporteras	  vara	  mellan	  0,5	  %	  -‐	  60	  %,	  vilket	  indikerar	  att	  kulturella	  faktorer	  
troligen	  har	  stor	  betydelse	  (Pearlstein	  et	  al	  2009).	  
	  
	  
Riskfaktorer	  
	  
Kvinnor	  löper	  mer	  än	  två	  gånger	  ökad	  risk	  att	  utveckla	  en	  egentlig	  depression	  
någon	  gång	  i	  livet,	  jämfört	  med	  män	  (Kessler	  et	  al	  2005).	  Mekanismerna	  bakom	  
PPD	  är	  trots	  utbredd	  biologisk-‐	  och	  psykosocial	  forskning	  fortfarande	  i	  mångt	  
och	  mycket	  okända.	  	  Under	  årens	  lopp	  har	  många	  olika	  teorier	  kring	  möjliga	  
bakomliggande	  orsaker	  till	  PPD	  föreslagits.	  	  



	  
Psykosociala	  riskfaktorer	  
	  
En	  egentlig	  depressionsepisod	  under	  graviditeten,	  ångest	  under	  graviditeten,	  
depression	  tidigare	  i	  livet,	  PMDS,	  traumatiska	  livshändelser	  under	  graviditeten	  
eller	  i	  tidigt	  puerperium,	  dåligt	  socialt	  stöd,	  dåligt	  partnerstöd,	  låg	  inkomst,	  
invandrarbakgrund	  och	  låg	  ålder	  hos	  den	  nyblivna	  modern	  är	  alla	  riskfaktorer	  
för	  utveckling	  av	  PPD	  (Pearlstein	  et	  al	  2009).	  Bland	  ovanstående	  riskfaktorer	  är	  
tidigare	  depression,	  pågående	  depression,	  ångest	  och	  dåligt	  partnerstöd	  de	  
viktigaste.	  
	  
Hormoner	  och	  sömn	  
	  
En	  möjlig	  förklaring	  till	  utvecklingen	  av	  PPD	  är	  snabba	  förändringar	  i	  
plasmakoncentrationer	  av	  östrogen	  och	  progesteron	  efter	  förlossningen.	  	  
Minskade	  nivåer	  av	  progesteron	  i	  postpartumperioden	  främjar	  sömnsvårigheter	  
(Pearlstein	  et	  al	  2009).	  Sömnsvårigheter	  kan	  i	  sin	  tur	  vara	  en	  riskfaktor	  för	  att	  
insjukna	  i	  PPD	  (Goyal	  et	  al	  2007).	  	  Sömnstörningar	  pga	  barnet	  har	  visat	  sig	  vara	  
både	  en	  riskfaktor	  för	  och	  en	  konsekvens	  av	  PPD	  (Ross	  et	  al	  2005).	  
Man	  har	  även	  studerat	  neurotransmittorsystem	  och	  dess	  receptorer	  och	  då	  
funnit	  att	  defekta	  GABAA-‐receptorer	  hos	  möss	  ger	  en	  ökad	  risk	  för	  att	  utveckla	  
PPD	  (Nemeroff	  2008).	  	  
Genpolymorfier	  inom	  andra	  neurotransmittorsystem	  kan	  ha	  betydelse	  för	  debut	  
av	  PPD.	  Comasco	  och	  medarbetare	  visade	  i	  sin	  studie	  från	  2011	  att	  det	  finns	  ett	  
signifikant	  samband	  mellan	  en	  viss	  typ	  av	  polymorfi	  i	  gener	  som	  kodar	  för	  ett	  
enzym	  i	  det	  monaminerga	  transmittorsystemet	  och	  PPD	  sex	  veckor	  efter	  
förlossningen.	  
	  
PPD	  i	  relation	  till	  PTSD	  
	  
Epidemiologiska	  studier	  (Kessler	  et	  al	  1995)	  befäste	  tidigare	  kliniska	  
observationer	  att	  personer	  diagnostiserade	  med	  PTSD	  i	  större	  utsträckning	  även	  
är	  diagnostiserade	  med	  andra	  psykiska	  sjukdomar.	  	  Detta	  gäller	  framförallt	  
egentlig	  depression	  och	  andra	  typer	  av	  ångestsyndrom.	  
Det	  finns	  många	  olika	  teorier	  kring	  hur	  den	  ökade	  förekomsten	  av	  olika	  psykiska	  
sjukdomar	  hänger	  ihop	  med	  PTSD.	  En	  förklaring	  skulle	  kunna	  vara	  att	  förekomst	  
av	  andra	  psykiska	  sjukdomar	  hos	  en	  person	  ökar	  känsligheten	  för	  att	  utveckla	  
PTSD	  efter	  ett	  trauma,	  alternativt	  att	  psykisk	  sjukdom	  ökar	  risken	  för	  att	  
personen	  skall	  utsättas	  för	  trauma	  (till	  exempel	  har	  man	  sett	  att	  en	  tidigare	  
egentlig	  depression	  ökar	  risken	  för	  en	  person	  att	  utsättas	  för	  trauma	  (Breslau	  et	  
al	  1997).	  
En	  annan	  teori	  är	  att	  PTSD	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  många	  olika	  psykiska	  störningar,	  
exempelvis	  alkoholmissbruk	  för	  att	  dämpa	  PTSD-‐symtomen	  eller	  egentlig	  
depression	  som	  ett	  resultat	  av	  den	  funktionsförlust	  som	  följer	  med	  PTSD.	  En	  
ökad	  genetisk	  sårbarhet	  för	  att	  utveckla	  psykisk	  sjukdom	  hos	  vissa	  personer,	  kan	  
vara	  förklaringen	  till	  den	  uttalade	  samsjukligheten	  vid	  PTSD.	  Man	  har	  även	  
föreslagit	  att	  olika	  personlighetstyper	  (framförallt	  neurotisk	  personlighetstyp)	  
predisponerar	  för	  utvecklandet	  av	  fler	  olika	  typer	  av	  psykiska	  sjukdomar.	  En	  
sista	  förklaring	  är	  att	  traumat	  i	  sig	  primärt	  kan	  ge	  upphov	  till	  andra	  störningar	  



än	  PTSD.	  Enligt	  denna	  hypotes	  utvecklar	  således	  vissa	  personer	  efter	  ett	  trauma	  
PTSD,	  vissa	  egentlig	  depression	  och	  vissa	  någon	  form	  av	  missbruk,	  allt	  beroende	  
på	  deras	  sedan	  tidigare	  existerande	  sårbarhetsprofil.	  
	  
Varför	  det	  är	  viktigt	  att	  studera	  
	  
Studier	  har	  visat	  att	  depression	  hos	  den	  nyblivna	  mamman	  eller	  pappan	  kan	  få	  
allvarliga	  konsekvenser	  för	  hela	  familjen	  i	  form	  av	  anknytningssvårigheter	  (Stein	  
et	  al	  1991),	  ökad	  risk	  för	  plötslig	  spädbarnsdöd	  (Mitchell	  EA	  et	  al	  1992),	  samt	  
försämrad	  kognitiv	  förmåga	  hos	  barn	  i	  olika	  utvecklingsstadier	  (Murray	  et	  al	  
2010).	  	  
Studier	  inom	  detta	  område	  är	  även	  viktigt	  för	  att	  optimera	  behandlingen	  av	  
kvinnor	  med	  postpartum	  depression.	  Många	  kvinnor	  ammar	  och	  kan	  därför	  
tänkas	  avstå,	  alternativt	  rådas	  att	  avstå	  från	  farmakologisk	  antidepressiv	  
behandling	  pga	  potentiellt	  skadliga	  effekter	  på	  barnet.	  Studier	  har	  visat	  	  att	  
risken	  för	  suicid,	  infanticid,	  drog-‐	  och	  alkoholmissbruk	  och	  malnutrition	  ökar	  
hos	  de	  kvinnor	  med	  förstämningssyndrom,	  som	  inte	  behandlas	  med	  
antidepressiva	  läkemedel	  (Stowe	  and	  Nemeroff	  1995).	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Metod	  
	  
Översikt	  BASIC	  
	  
BASIC	  (Biology,	  Affect,	  Stress,	  Imaging	  and	  Cognition	  In	  Pregnancy	  and	  the	  
Puerperium)	  är	  en	  populationsbaserad,	  prospektiv,	  longitudinell	  kohortstudie	  av	  
depression	  under	  graviditeten	  och	  postpartumdepression.	  Studien	  pågår	  sedan	  
2009	  vid	  Akademiska	  Sjukhusets	  kvinnoklinik.	  	  
Alla	  gravida	  kvinnor	  i	  Uppsala	  län	  tillfrågas	  om	  deltagande	  i	  BASIC	  i	  samband	  
med	  rutinultraljudet	  i	  graviditetsvecka	  16-‐17.	  	  Ungefär	  25	  %	  av	  de	  kvinnor	  som	  
tillfrågas	  har	  hittills	  tackat	  ja	  till	  att	  delta	  i	  studien.	  Målet	  är	  att	  inkludera	  ca	  3000	  
kvinnor	  i	  BASIC-‐studien.	  	  
	  
De	  kvinnor	  som	  vill	  delta	  i	  studien	  skickar	  in	  ett	  skriftligt	  medgivande	  och	  följs	  
sedan	  med	  fyra	  webbaserade	  enkäter	  i	  graviditetsvecka	  18	  och	  32,	  samt	  6	  veckor	  
och	  6	  månader	  postpartum.	  Edinburgh	  Postnatal	  Depression	  Scale	  (EPDS)	  och	  
Depression	  Self-‐	  Rating	  Scale	  (DSRS)	  finns	  med	  i	  alla	  fyra	  web-‐enkäterna.	  I	  
graviditetsvecka	  18	  fyller	  kvinnorna	  även	  i	  Stressful	  Life	  Events	  och	  6	  veckor	  
postpartum	  Screen	  Questionnaire	  –	  Posttraumatic	  Stress	  Disorder	  (SQ-‐PTSD),	  
samt	  frågor	  kring	  sömn,	  amning,	  barnets	  välmående,	  förlossningsupplevelsen	  
och	  socialt	  stöd.	  	  
	  
Målet	  med	  studien	  
	  
Studiens	  målsättning	  var	  att	  studera	  sambandet	  mellan	  depressiva	  symtom	  och	  
posttraumatiskt	  stressyndrom/posttraumatiska	  stressymtom	  6	  veckor	  
postpartum.	  Målet	  var	  att	  se	  huruvida	  de	  kvinnor	  som	  har	  eller	  har	  haft	  
PTSD/PTSS	  har	  en	  ökad	  risk	  att	  utveckla	  en	  postpartum	  depression.	  
	  
Mätning	  av	  depressiva	  symtom	  	  
	  
Edinburgh	  Postnatal	  Deprssion	  Scale	  (EPDS)	  användes	  för	  att	  mäta	  depressiva	  
symtom	  hos	  kvinnorna	  sex	  veckor	  postpartum.	  EPDS	  är	  ett	  
självskattningsformulär	  med	  10	  frågor	  om	  intensiteten	  av	  depressiva	  symtom	  de	  
senaste	  7	  dagarna.	  Varje	  fråga	  har	  fyra	  svarsalternativ	  som	  graderas	  från	  0-‐3.	  
Totalpoängen	  kan	  således	  ligga	  på	  mellan	  0	  och	  30	  poäng.	  
	  
Tidigare	  studier	  har	  inte	  varit	  konsekventa	  i	  användningen	  av	  gränsvärden	  för	  
depression.	  Gibson	  et	  al	  2009	  tittade	  i	  sin	  systematiska	  genomgång	  på	  EPDS	  
diagnostiska	  värde	  jämfört	  med	  strukturerade	  och	  semi-‐strukturerade	  
psykiatriska	  intervjuer	  t.ex.	  Structured	  Clinical	  Interview	  for	  DSM	  disorders	  
(SCID)	  och	  Mini	  International	  Neuropsychiatric	  Interview	  (MINI).	  Slutsatsen	  var	  
att	  det	  är	  svårt	  att	  bestämma	  ett	  korrekt	  gränsvärde	  för	  EPDS,	  då	  ett	  gränsvärde	  
på	  ≥12	  gav	  en	  sensitivitet	  på	  34-‐100%	  och	  en	  specificitet	  på	  49-‐100%	  och	  ett	  
lägre	  gränsvärde	  på	  ≥	 9	  gav	  en	  sensitivitet	  på	  59-‐100%	  och	  en	  specificitet	  på	  44-‐
97%.	  Viktigt	  är	  att	  det	  valda/slutliga	  gränsvärdet	  inkluderar	  största	  möjliga	  
antal	  av	  sant	  positiva.	  
I	  Sverige	  är	  EPDS	  ett	  validerat	  screeninginstrument	  för	  postpartum	  depression	  
och	  rekommenderat	  gränsvärde	  för	  ligger	  på	  ≥12	  (Wickberg	  och	  Hwang	  1996).	  



Mot	  bakgrund	  av	  ovanstående	  valdes	  ett	  gränsvärde	  för	  PPD	  på	  ≥12.	  Det	  är	  i	  
sammanhanget	  viktigt	  att	  poängtera	  att	  EPDS	  är	  ett	  verktyg	  som	  endast	  
indikerar	  möjlig	  PPD.	  För	  att	  ställa	  diagnosen	  PPD	  krävs	  en	  klinisk	  utvärdering	  
eller	  en	  strukturerad	  psykiatrisk	  intervju.	  
	  
	  
Screening	  för	  PTSD	  
	  
SQ-‐PTSD	  är	  ett	  validerat	  screeninginstrument	  (Frans	  Ö	  2003)	  för	  PTSD	  som	  
bygger	  på	  DSM-‐IV	  diagnostiska	  kriterier	  för	  PTSD	  (se	  bilaga	  1).	  För	  diagnosen	  
PTSD	  krävs	  att	  man	  uppfyller	  delkriterierna	  A-‐F.	  A-‐kriteriet	  innebär	  att	  personen	  
utsatts	  för	  en	  starkt	  traumatisk	  händelse,	  där	  intensiv	  rädsla,	  hjälplöshet	  eller	  
skräck	  ingår	  i	  bilden.	  B-‐kriteriet	  innebär	  att	  händelsen	  återupplevs	  om	  och	  om	  
igen.	  C-‐kriteriet	  innehåller	  undvikande	  av	  stimuli	  som	  associeras	  med	  traumat	  
och	  allmän	  nedsatt	  själslig	  vitalitet.	  D-‐kriteriet	  innebär	  ihållande	  symtom	  av	  
överspändhet.	  E-‐kriteriet	  är	  att	  personen	  haft	  störningen	  (enligt	  kriterium	  B,	  C	  
och	  D)	  i	  mer	  än	  en	  månad.	  F-‐kriteriet	  innebär	  att	  personen	  upplever	  kliniskt	  
signifikant	  lidande	  eller	  försämrad	  funktion	  i	  arbete,	  socialt	  eller	  i	  andra	  viktiga	  
avseenden.	  
För	  Posttraumatisk	  stress	  symtom	  (PTSS)	  finns	  inga	  diagnoskriterier	  i	  DSM-‐IV.	  I	  
andra	  studier	  (Söderquist	  et	  al	  2009)	  har	  man	  krävt	  uppfyllande	  av	  A-‐kriteriet	  
samt	  symtom	  på	  posttraumatisk	  stress,	  det	  vill	  säga	  att	  personen	  även	  uppfyllt	  
något	  av	  B-‐,	  C-‐	  eller	  D-‐kriterierna.	  Så	  har	  PTSS	  definierats	  även	  i	  denna	  studie.	  	  
	  
Totalt	  innehåller	  SQ-‐PTSD	  54	  frågor,	  se	  bilaga	  1.	  De	  första	  11	  frågorna	  utgör	  
frågor	  kring	  A-‐kriteriet	  för	  PTSD	  enligt	  DSM	  IV.	  För	  att	  uppfylla	  A-‐kriteriet	  krävs	  
att	  man	  svarat	  ja	  på	  någon	  av	  frågorna	  1-‐9,	  det	  vill	  säga	  utsatts	  för	  ett	  betydande	  
trauma.	  För	  att	  uppfylla	  A-‐kriteriet	  krävs	  även	  ett	  jakande	  svar	  på	  fråga	  10	  vilket	  
innebär	  att	  man	  i	  samband	  med	  den	  traumatiska	  händelsen	  upplevt	  intensiv	  
rädsla,	  hjälplöshet	  eller	  panik.	  	  
Fråga	  11-‐21	  utreder	  vilken	  typ	  av	  traumatisk	  händelse	  personen	  i	  fråga	  varit	  
utsatt	  för.	  
Fråga	  22-‐26	  är	  frågor	  om	  återupplevandet	  av	  händelsen,	  de	  utgör	  således	  
tillsammans	  B-‐kriteriet.	  För	  att	  uppfylla	  B-‐kriteriet	  krävs	  ett	  jakande	  svar	  på	  
någon	  av	  dessa	  frågor.	  
Fråga	  27-‐33	  är	  frågor	  kring	  undvikandefenomenet	  som	  ingår	  i	  PTSD.	  Tre	  jakande	  
svar	  krävs	  på	  dessa	  frågor	  för	  att	  man	  ska	  uppfylla	  C-‐kriteriet.	  	  
Fråga	  34-‐38,	  D-‐kriteriet	  handlar	  om	  det	  arousalfenomen	  som	  ingår	  i	  PTSD.	  På	  
dessa	  frågor	  krävs	  två	  jakande	  svar	  för	  att	  uppfylla	  D-‐kriteriet.	  	  
Ja	  på	  fråga	  40,	  det	  vill	  säga	  att	  symtomen	  fortgått	  i	  mer	  än	  en	  månad	  krävs	  för	  att	  
uppfylla	  E-‐kriteriet.	  
Minst	  ett	  jakande	  svar	  på	  fråga	  45	  för	  att	  uppfylla	  F-‐kriteriet,	  det	  vill	  säga	  att	  
störningen	  orsakar	  ett	  signifikant	  lidande	  i	  yrkeslivet,	  socialt	  eller	  i	  andra	  viktiga	  
avseenden.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Bearbetning	  av	  data	  
	  
Kvinnorna	  som	  svarat	  på	  enkäten	  6	  veckor	  postpartum	  delades	  in	  i	  4	  grupper:	  	  
1)	  Ej	  utsatta	  –	  de	  kvinnor	  som	  i	  SQ-‐PTSD	  uppgett	  att	  de	  aldrig	  blivit	  utsatta	  för	  en	  
betydande	  traumatisk	  händelse,	  2)	  Utsatt	  utan	  symtom	  –	  de	  kvinnor	  som	  utsatts	  
för	  trauma,	  det	  vill	  säga	  uppfyllde	  A-‐kriteriet	  men	  inte	  hade	  några	  men	  efter	  
händelsen,	  uppfyllde	  varken	  B-‐,	  C-‐	  eller	  D-‐kriteriet,	  3)	  PTSS	  –	  kvinnor	  som	  
uppfyllde	  kriterierna	  för	  PTSS,	  det	  vill	  säga	  uppfyllde	  A-‐kriteriet	  tillsammans	  
med	  något	  av	  B-‐,	  C-‐	  eller	  D-‐kriteriet,	  4)	  PTSD	  –	  kvinnor	  som	  uppfyllde	  kriterierna	  
för	  PTSD,	  det	  vill	  säga	  uppfyllde	  alla	  diagnoskriterierna	  A-‐F.	  
	  
	  
De	  fyra	  olika	  gruppernas	  svar	  på	  andra	  frågor	  i	  enkäten	  6	  veckor	  postpartum	  
jämfördes	  sedan	  med	  varandra	  avseende	  skillnad	  i	  EPDS-‐summan,	  hur	  många	  
som	  hade	  en	  EPDS-‐summa	  ≥12	  i	  varje	  grupp,	  hur	  kvinnorna	  i	  varje	  grupp	  
upplevt	  förlossningen	  och	  huruvida	  man	  haft	  någon	  samtalskontakt	  efter	  
förlossningen.	  
	  
I	  enkäten	  6	  veckor	  postpartum	  fick	  kvinnorna	  svara	  på	  frågan	  ”Hur	  var	  din	  
förlossningsupplevelse?”.	  Kvinnorna	  kunde	  välja	  mellan	  ett	  eller	  flera	  av	  följande	  
svarsalternativ;	  underbar,	  bra,	  okej,	  dålig.	  Val	  av	  alternativet	  dålig,	  oberoende	  av	  
om	  man	  även	  valt	  något	  av	  de	  andra	  mer	  positivt	  laddade	  alternativen,	  gjorde	  att	  
man	  hamnade	  i	  gruppen	  med	  dålig	  förlossningsupplevelse.	  De	  positiva	  
svarsalternativen	  slogs	  ihop	  till	  en	  grupp;	  ”inte	  dålig	  
	  
Kvinnorna	  tillfrågades	  också	  6	  veckor	  postpartum	  om	  psykiatrisk	  kontakt	  med	  
frågan:	  ”Har	  du	  efter	  förlossningen	  varit	  hos	  en…?”,	  med	  svarsalternativen;	  
psykolog,	  psykiater,	  auroramottagning.	  Kvinnorna	  delades	  in	  i	  två	  grupper;	  en	  
grupp	  som	  haft	  en	  samtalskontakt	  efter	  förlossningen	  och	  en	  som	  inte	  hade	  haft	  
en	  samtalskontakt	  efter	  förlossningen.	  	  
	  
Eftersom	  antalet	  kvinnor	  med	  PTSD	  var	  litet,	  delades	  kvinnorna	  in	  i	  två	  grupper;	  
kvinnor	  som	  inte	  uppfyllde	  kriterierna	  för	  PTSS	  (n=521)	  och	  kvinnor	  som	  
uppfyllde	  kriterierna	  för	  PTSS	  (n=118,	  inkl.	  de	  kvinnor	  som	  uppfyllde	  kriterierna	  
för	  PTSD).	  	  
	  
Statistiska	  analyser	  
	  
Eftersom	  EPDS-‐skalan	  är	  en	  ordinalskala	  och	  då	  EPDS-‐summan	  inte	  var	  
normalfördelad	  i	  studiepopulationen	  testades	  statistisk	  signifikans	  i	  skillnaden	  
mellan	  de	  fyra	  grupperna	  med	  Kruskal-‐Wallis	  test.	  Var	  skillnaden	  mellan	  de	  fyra	  
grupperna	  låg	  testades	  därefter	  med	  Mann-‐Whitneys	  test.	  
Då	  alla	  de	  andra	  frågorna	  hade	  icke-‐numeriska	  svarsalternativ,	  med	  absoluta	  
svar	  i	  form	  av	  ja/nej-‐svar	  eller	  redan	  bestämda	  svarsalternativ	  gjordes	  
korstabeller	  mellan	  de	  fyra	  grupperna	  och	  svarsalternativen.	  Statistisk	  
signifikans	  i	  skillnaden	  mellan	  grupperna	  testades	  med	  Pearson	  Chi-‐Square.	  	  
	  
	  



Resultat	  
	  
Totalt	  688	  kvinnor	  svarade	  på	  enkäten	  6	  veckor	  postpartum.	  49	  kvinnor	  
exkluderades	  då	  de	  hade	  inkompletta	  svar	  på	  SQ-‐PTSD.	  Totalt	  inkluderades	  
således	  639	  kvinnor	  i	  studien,	  som	  samtliga	  besvarade	  alla	  frågor.	  
	  
487	  (76,2%)	  kvinnor	  hade	  i	  SQ-‐PTSD	  uppgett	  att	  de	  aldrig	  blivit	  utsatta	  för	  en	  
betydande	  traumatisk	  händelse	  och	  utgjorde	  således	  gruppen	  ”Ej	  utsatta”.	  34	  
(5,3%)	  kvinnor	  uppfyllde	  A-‐kriteriet	  i	  SQ-‐PTSD	  och	  hade	  således	  upplevt	  ett	  
betydande	  trauma	  men	  hade	  inte	  symtom	  nog	  för	  att	  uppfylla	  något	  av	  B-‐,	  C-‐	  
eller	  D-‐kriterierna,	  dessa	  kvinnor	  utgjorde	  gruppen	  ”utsatta	  utan	  symtom”.	  
101	  (15,8%)	  kvinnor	  uppfyllde	  kriterierna	  för	  PTSS	  och	  17	  (2,7%)	  kvinnor	  
uppfyllde	  alla	  kriterierna	  för	  PTSD.	  
	  
84	  (13,1%)	  kvinnor	  hade	  en	  EPDS-‐summa	  ≥12	  som	  indikerar	  postpartum	  
depression.	  De	  555	  kvinnor	  som	  hade	  en	  EPDS-‐summa	  på	  <12	  användes	  som	  
kontroller.	  	  
	  
Demografiska	  data	  över	  de	  kvinnor	  som	  var	  screeningpositiva	  för	  PTSD	  ses	  i	  
tabell	  1.	  58,8%	  av	  kvinnorna	  hade	  en	  EPDS-‐summa	  på	  ≥12,	  vilket	  är	  det	  kliniska	  
gränsvärdet	  för	  PPD.	  	  
	  
Förlossningssätt,	  partnerstöd	  och	  genomsnittlig	  sömnlängd	  redovisas	  i	  tabell	  2.	  	  
Kvinnor	  med	  PTSS	  och	  PTSD	  hade	  oftare	  genomgått	  instrumentell	  förlossning	  än	  
kvinnor	  som	  ej	  varit	  utsatt	  för	  trauma	  eller	  kvinnor	  som	  varit	  utsatta	  för	  trauma	  
men	  ej	  uppvisade	  symptom.	  Skillnaden	  mellan	  grupperna	  var	  dock	  inte	  
signifikant	  i	  detta	  materia.	  Likaledes	  fann	  man	  att	  kvinnor	  med	  PTSD	  i	  större	  
utsträckning	  rapporterade	  dåligt	  partnerstöd	  och	  i	  högre	  utsträckning	  fick	  sova	  
endast	  4-‐6	  timmar	  per	  natt,	  men	  dessa	  skillnader	  var	  inte	  heller	  signifikanta.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Tabell 1. Demografiska data för de 17 kvinnor som var 
screeningpositiva för PTSD. N (%) 
EPDS-summa ≥ 12 10 (58,8%) 
Pågående PTSD 7 (41,2%) 
Akut PTSD (duration < 3 mån) 1 (6,7%) # 
PTSD med försenad debut (efter 6 månader) 1 (6,3%) ## 
Ålder  
  ≤20 år 1 (5,9%) 
  21-35 år 14 (82,4%) 
  ≥35 2 (11,8%) 
Primipara 7 (41,2%) 
Partner 16 (100%) ## 
BMI  
  Normalvikt (18,5-24,9 kg/m2) 9 (52,9%) 
  Övervikt (25-29,9 kg/m2) 5 (29,4%)  
  Fetma (>30 kg/m2) 2 (11,8%) 
Tidigare sectio 2 (11,8%) 
Instrumentell förlossning 5 (29,4%) 
Dålig förlossningsupplevelse 3 (17,6%) 
Kontakt med psyk tidigare (enligt MVC-journal) 7 (41,2%)   
Samtalskontakt efter förlossningen 4 (23,5%) 
Upplever att hon har "någon att prata med" 13 (76,5%) 
  
# Totalt 15 svarande  
## Totalt 16 svarande  
	  
	  
Tabell 2. Faktorer som inte skiljde sig mellan grupperna n (%) 

Faktor Ej utsatta 

Utsatta 
utan 
symtom PTSS PTSD 

Instrumentell 
avslutning på 
förlossningen 89 (18,5%) 5 (14,7%) 

24 
(24,0%) 5 (29,4%) 

Hjälp från partner     

Ja, mycket 
298 

(62,5%) 20 (60,6%) 
65 

(65,7%) 9 (52,9%) 

Ja, lite 
163 

(34,2%) 11 (33,3%) 
28 

(28,3%) 6 (35,3%) 
Nej 16 (3,4%) 2 (6,1%) 6 (6,1%) 2 (11,8%) 

Antal timmars 
sömn senaste 
veckorna     
< 4 timmar 14 (2,9%) 3 (8,8%) 5 (5,1%) 0 (0,0%) 

4-6 timmar 252 (52,1% 14 (41,2%) 
47 

(47,5%) 
10 

(62,5%) 

> 6 timmar 
218 

(45,0%) 17 (50,0%) 
47 

(47,5%) 6 (37,5%) 
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Figur	  1.	  EPDS-‐summa/De	  fyra	  grupperna	  
	  
Medelvärdet	  av	  EPDS-‐summan	  hos	  de	  kvinnor	  som	  inte	  utsatts	  för	  trauma	  var	  
6,4	  (SD	  4,1),	  jämfört	  med	  7,	  4	  (SD	  3,9)	  hos	  de	  kvinnor	  som	  utsatts	  för	  trauma	  
men	  saknade	  symtom.	  Skillnaden	  mellan	  dessa	  två	  grupper	  var	  inte	  statistiskt	  
signifikant.	  Däremot	  hade	  kvinnorna	  som	  tillhörde	  PTSS-‐gruppen	  ett	  signifikant	  
högre	  medelvärde	  av	  EPDS-‐summan	  på	  7,6	  (SD	  4,2)	  jämfört	  med	  de	  kvinnor	  som	  
inte	  hade	  utsatts	  för	  trauma	  (p=0,006).	  PTSD-‐gruppen	  var	  den	  grupp	  som	  hade	  
högst	  medelvärde	  på	  EPDS-‐summan	  13,5	  (SD	  7,5)	  och	  detta	  värde	  skiljde	  sig	  
signifikant	  gentemot	  de	  kvinnor	  som	  inte	  varit	  utsatta	  för	  trauma	  (p=0,000),	  
kvinnor	  som	  hade	  varit	  utsatta	  för	  trauma,	  men	  som	  inte	  hade	  symtom	  
(p=0,003)	  och	  de	  kvinnor	  som	  kunde	  räknas	  till	  PTSS-‐gruppen	  (p=0,001).	  
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Figur	  2.	  EPDS	  ≥12/De	  fyra	  grupperna	  	  
	  
I	  gruppen	  av	  kvinnor	  med	  PTSD	  hade	  58,8%	  (10/17)	  en	  EPDS-‐summa	  ≥12,	  
jämfört	  med	  11,1%	  (54/487)	  hos	  de	  kvinnor	  som	  inte	  utsatts	  för	  trauma,	  14,7%	  
(5/34)hos	  de	  kvinnor	  som	  utsatts	  för	  trauma	  men	  saknade	  symtom	  och	  14,9%	  
(15/101)	  hos	  kvinnor	  med	  PTSS.	  Förekomst	  av	  möjlig	  postpartum	  depression	  
var	  signifikant	  vanligare	  bland	  kvinnor	  med	  PTSD	  i	  jämförelse	  med	  övriga	  
grupper	  (p	  <	  0,001	  i	  jämförelse	  med	  respektive	  grupp).	  	  
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Figur	  3.	  EPDS	  ≥12/PTSS	  
	  
Dessa	  fynd	  bekräftas	  när	  kvinnor	  med	  PTSS	  och	  PTSD	  jämförs	  tillsammans	  mot	  
kontroller	  med	  och	  utan	  trauma.	  21,2%	  (25/118)	  av	  kvinnor	  med	  PTSS/PTSD	  
hade	  en	  EPDS-‐summa	  på	  ≥12	  under	  det	  att	  motsvarande	  siffra	  bland	  kvinnor	  
utan	  symptom	  var	  11,3%	  (59/521)	  (p=0,004).	  
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Figur	  4.	  Förlossningsupplevelse/De	  fyra	  grupperna	  	  
	  
I	  gruppen	  av	  kvinnor	  med	  PTSD	  svarade	  17,6%	  (3/17)	  att	  de	  haft	  en	  dålig	  
förlossningsupplevelse	  jämfört	  med	  4,7	  %	  (23/487)	  bland	  kvinnor	  som	  inte	  
hade	  utsatts	  för	  trauma,	  5,9%	  (2/34)	  hos	  de	  kvinnor	  som	  utsatts	  för	  trauma	  men	  
saknade	  symtom	  och	  13,9%	  (14/101)	  hos	  kvinnor	  med	  PTSS.	  Skillnaden	  mellan	  
kvinnor	  som	  inte	  utsatts	  för	  trauma	  och	  kvinnor	  med	  PTSS	  var	  signifikant	  
(p=0,000).	  Skillnaden	  mellan	  kvinnor	  som	  inte	  utsatts	  för	  trauma	  och	  kvinnor	  
med	  PTSD	  var	  även	  den	  signifikant	  (p=0,018).	  
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Figur	  5.	  Förlossningsupplevelse/PTSS	  
	  
I	  gruppen	  av	  kvinnor	  som	  uppfyllde	  kriterierna	  för	  PTSS	  14,4%	  (17/118)	  	  hade	  
en	  dålig	  förlossningsupplevelse	  och	  4,8	  %	  (25/521)	  av	  kvinnorna	  som	  inte	  
uppfyllde	  kriterierna	  för	  PTSS	  hade	  en	  dålig	  förlossningsupplevelse.	  Detta	  var	  en	  
signifikant	  skillnad	  (p=0,000)	  och	  grupperna	  var	  tillräckligt	  stora	  föra	  att	  kunna	  
jämföras.	  
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Figur	  6.	  Samtalskontakt	  efter	  förlossningen/de	  fyra	  grupperna	  	  
	  
I	  gruppen	  av	  kvinnor	  med	  PTSD	  hade	  23,5%	  (4/17)	  	  haft	  en	  samtalskontakt	  efter	  
förlossningen	  jämfört	  med	  3,5	  %	  (17/487)	  av	  de	  kvinnor	  som	  inte	  utsatts	  för	  
trauma,	  5,9%	  (2/34)	  av	  de	  kvinnor	  som	  var	  utsatta	  för	  symtom	  men	  saknade	  
symtom	  och	  2,0%	  (2/101)	  av	  kvinnorna	  med	  PTSS.	  Det	  var	  en	  signifikant	  
skillnad	  mellan	  kvinnorna	  som	  inte	  utsatts	  för	  trauma	  och	  kvinnorna	  med	  
PTSD(p=0,000),	  samt	  kvinnorna	  med	  PTSS	  och	  kvinnorna	  med	  PTSD	  (p=0,000).	  	  
41,2	  %	  av	  kvinnorna	  med	  PTSD	  hade	  tidigare	  varit	  i	  kontakt	  med	  psykiatrin	  
enligt	  deras	  mödravårdsjournal.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Diskussion	  
	  
Det	  främsta	  resultatet	  i	  denna	  studie	  var	  att	  kvinnor	  som	  var	  screeningpositiva	  
för	  PTSD	  och	  PTSS	  hade	  en	  högre	  EPDS-‐summa,	  samt	  i	  större	  utsträckning	  en	  
EPDS-‐summa	  ≥12	  vilket	  är	  det	  kliniska	  gränsvärdet	  för	  PPD.	  
Även	  de	  kvinnor	  som	  inte	  uppfyllde	  kriterierna	  för	  PTSD	  men	  för	  PTSS	  
rapporterade	  i	  större	  utsträckning	  depressiva	  symtom	  (EPDS-‐summa	  ≥12).	  
Således	  stämde	  resultaten	  väl	  in	  med	  hypotesen,	  det	  vill	  säga	  att	  kvinnor	  med	  
posttaumatisk	  stress	  i	  större	  utsträckning	  rapporterar	  depressiva	  symtom	  6	  
veckor	  efter	  förlossningen.	  Detta	  stämmer	  väl	  överens	  med	  tidigare	  studier	  som	  
indikerat	  att	  PTSD	  är	  förenat	  med	  en	  hög	  grad	  av	  samsjuklighet,	  framför	  allt	  med	  
egentlig	  depression	  (Kessler	  et	  al	  1995;	  Breslau	  et	  al	  1997).	  
	  
Resultaten	  avseende	  förekomst	  av	  PTSD	  stämmer	  väl	  överens	  med	  The	  
European	  Study	  of	  Epidemiology	  of	  Mental	  Disorders	  (ESEMed),	  som	  uppvisade	  
en	  livstidsprevalensen	  för	  PTSD	  på	  2,9	  %	  hos	  kvinnor.	  Däremot	  var	  prevalensen	  
av	  PTSD	  bland	  kvinnorna	  i	  denna	  studie	  (2,7	  %),	  låg	  i	  jämförelse	  med	  den	  
livstidsprevalens	  Frans	  och	  medarbetare	  fann	  i	  sin	  svenska	  populationsstudie	  
2005	  på	  5,6	  %.	  BASIC	  materialet	  utgör	  ett	  tvärsnitt	  av	  gravida	  kvinnor	  i	  Uppsala	  
men	  på	  grund	  av	  studiens	  longitudinella	  karaktär	  och	  omfattande	  insamling	  av	  
biologiska	  material	  tackar	  bara	  25	  %	  av	  alla	  kvinnor	  ja	  till	  att	  delta.	  Ännu	  så	  
länge	  har	  någon	  bortfallsanalys	  av	  BASIC-‐studien	  ej	  gjorts,	  men	  baserat	  på	  vår	  
låga	  förekomst	  av	  PTSD,	  åtminstone	  i	  jämförelse	  med	  Frans	  och	  medarbetare,	  
kan	  det	  inte	  uteslutas	  att	  BASIC	  attraherar	  en	  grupp	  gravida	  kvinnor	  som	  har	  en	  
bättre	  psykisk	  hälsa	  än	  normalpopulationen.	  Men	  det	  finns	  även	  andra	  
förklaringar:	  Ett	  av	  kriterierna	  för	  PTSD	  är	  en	  försämrad	  social-‐	  eller	  
yrkesmässig	  funktion	  och	  en	  förklaring	  till	  den	  låga	  prevalensen	  av	  kvinnor	  med	  
PTSD	  i	  denna	  studie	  skulle	  kunna	  vara	  att	  kvinnor	  med	  PTSD	  inte	  skaffar	  barn	  i	  
lika	  stor	  utsträckning	  som	  friska	  kvinnor,	  på	  grund	  av	  den	  sociala	  
funktionsförlusten.	  Frans	  och	  medarbetare	  visade	  även	  i	  sin	  studie	  från	  2005	  att	  
prevalensen	  av	  PTSD	  är	  högre	  hos	  utlandsfödda	  svenskar.	  I	  BASIC	  är	  ett	  av	  
inklusionskriterierna	  att	  personen	  i	  fråga	  talar	  svenska.	  Detta	  
inklusionskriterium	  skulle	  också	  kunna	  vara	  en	  bidragande	  faktor	  till	  den	  låga	  
prevalensen	  av	  PTSD.	  Tänkbart	  är	  även	  att	  förlossningen	  i	  sig	  skulle	  kunna	  ha	  en	  
läkande	  effekt	  på	  kvinnorna	  med	  PTSD.	  Ett	  barn	  medför	  mycket	  positiva	  känslor.	  
	  
Det	  kan	  också	  vara	  så	  att	  vår	  population	  ännu	  är	  så	  ung	  att	  kvinnorna	  inte	  hunnit	  
utsättas	  för	  trauma	  i	  lika	  hög	  utsträckning	  som	  den	  tidigare	  populationsbaserade	  
studien	  som	  inkluderade	  personer	  upp	  till	  70	  års	  ålder.	  	  
Frans	  visade	  i	  sin	  studie	  från	  2005	  att	  80,8	  %	  av	  den	  svenska	  befolkningen	  någon	  
gång	  under	  livet	  utsatts	  för	  ett	  betydande	  trauma.	  I	  vår	  studie	  hade	  endast	  24,8%	  
utsatts	  för	  ett	  betydande	  trauma.	  Den	  stora	  majoriteten	  av	  kvinnorna	  i	  denna	  
studie	  var	  under	  35	  års	  ålder.	  Låg	  ålder	  skulle	  kunna	  innebära	  att	  man	  inte	  
utsatts	  för	  lika	  mycket	  trauma	  ännu	  i	  sitt	  liv	  och	  således	  inte	  utvecklat	  PTSD	  i	  lika	  
stor	  utsträckning.	  Det	  kan	  förstås	  också	  spekuleras	  kring	  att	  den	  gravida	  
population	  i	  större	  utsträckning	  under	  sin	  uppväxt	  har	  skyddats	  mot	  trauma	  av	  
sina	  föräldrar,	  än	  vad	  som	  tidigare	  var	  brukligt.	  	  



Dock	  visade	  Frans	  i	  sin	  studie	  från	  2005	  att	  prevalensen	  av	  PTSD	  även	  bland	  
unga	  kvinnor	  var	  på	  drygt	  6%.	  Det	  ser	  således	  ut	  som	  att	  BASIC-‐studien	  har	  
selekterat	  kvinnor	  som	  är	  friskare	  än	  normalpopulationen.	  
	  
De	  kvinnor	  som	  var	  screeningpositiva	  för	  PTSD	  var	  i	  många	  avseenden	  lika	  
normalpopulationen	  av	  gravida	  kvinnor	  i	  Uppsala.	  Kvinnorna	  med	  PTSD	  skiljde	  
sig	  inte	  från	  normalpopulationen	  avseende	  ålder	  eller	  civiltillstånd.	  Medelåldern	  
i	  denna	  grupp	  var	  30,	  3	  år	  vilket	  inte	  skiljer	  sig	  från	  hur	  populationen	  i	  Uppsala	  
län	  sett	  ut	  i	  tidigare	  studier,	  där	  medelåldern	  varit	  30,8	  år	  för	  gravida	  kvinnor	  
(Sylvén	  et	  al	  2011).	  Alla	  kvinnorna	  med	  PTSD	  uppgav	  att	  de	  hade	  en	  partner,	  
vilket	  också	  stämmer	  överens	  med	  normalpopulationen	  i	  Uppsala	  län	  som	  har	  en	  
partner	  i	  98,5	  %	  av	  fallen	  (Sylvén	  et	  al	  2011).	  
	  
Prevalensen	  av	  postpartum	  depression	  var	  i	  denna	  studie	  13,1%	  vilket	  stämmer	  
väl	  överens	  med	  tidigare	  studier.	  Tidigare	  svenska	  studier	  har	  funnit	  
prevalenssiffror	  för	  postpartum	  depression	  på	  omkring	  12%	  (Rubertsson	  et	  al	  
2005	  och	  Skalkidou	  et	  al	  2009).	  I	  enlighet	  med	  resonemanget	  ovan	  kring	  
representativitet	  kan	  man	  även	  här	  fråga	  sig	  	  i	  vilken	  grad	  BASIC-‐studien	  ger	  en	  
rättvis	  bild	  av	  populationen	  i	  stort.	  Två	  scenario	  är	  tänkbara;	  resultaten	  är	  i	  
överkant	  då	  kvinnor	  med	  tidigare	  psykisk	  sjukdom,	  t.ex	  depressiv	  sjukdom,	  
kvinnor	  som	  haft	  en	  svår	  graviditet	  eller	  mått	  dåligt	  under	  graviditeten	  varit	  mer	  
motiverade	  att	  söka	  sig	  till	  studien.	  Alternativt	  råder	  ett	  omvänt	  förhållande.	  
Kvinnor	  med	  psykisk	  sjukdom	  kan	  tänkas	  ha	  avstått	  studien	  i	  större	  utsträckning	  
än	  friska	  kvinnor	  på	  grund	  av	  depression	  och	  de	  symtom	  som	  följer	  med	  
sjukdomen.	  Om	  så	  är	  fallet	  ligger	  resultaten	  i	  denna	  studie	  snarare	  i	  underkant.	  
Att	  siffrorna	  för	  PPD	  stämmer	  så	  pass	  väl	  överens	  med	  tidigare	  svenska	  studier	  
ger	  dock	  en	  fingervisning	  om	  att	  BASIC	  studiens	  resultat	  kan	  vara	  
generaliserbara	  för	  populationen	  och	  att	  någon	  överhängande	  snedrekrytering	  
av	  försökspersoner	  ej	  förekommer.	  	  
	  
Kvinnor	  med	  PTSD	  var	  i	  större	  utsträckning	  screeningpositiva	  för	  PPD,	  de	  
rapporterade	  oftare	  att	  de	  haft	  en	  dålig	  förlossningsupplevelse	  och	  de	  hade	  i	  
större	  utsträckning	  samtalskontakt	  efter	  förlossningen	  jämfört	  med	  de	  kvinnor	  
som	  inte	  hade	  blivit	  utsatta	  för	  trauma.	  Kvinnor	  med	  PTSD	  hade	  också	  i	  större	  
utsträckning	  genomgått	  en	  instrumentell	  förlossning	  (sugklocka	  eller	  
kejsarsnitt),	  även	  om	  den	  skillnaden	  inte	  blev	  statistiskt	  säkerställd.	  I	  den	  
normala	  gravida	  populationen	  avslutas	  förlossningar	  instrumentellt	  i	  24,5	  %	  av	  
fallen	  (Sylvén	  et	  al	  2011).	  	  
Att	  så	  många	  som	  41,2	  %	  av	  kvinnorna	  i	  ”PTSD-‐gruppen”	  hade	  varit	  i	  kontakt	  
med	  psykiatrin	  tidigare	  stämmer	  väl	  överens	  med	  tidigare	  studiers	  resultat	  
(Söderquist	  et	  al	  2009)	  och	  stödjer	  teorin	  om	  att	  tidigare	  psykisk	  sjukdom	  är	  en	  
riskfaktor	  för	  att	  utveckla	  PTSD.	  Siffran	  får	  dock	  betraktas	  som	  osäker	  då	  den	  är	  
hämtad	  från	  kvinnorna	  mödravårdsjournaler.	  Det	  kan	  antas	  att	  kvinnor	  
utelämnar	  delar	  av	  sin	  medicinska	  och	  psykiatriska	  anamnes	  för	  den	  
behandlande	  barnmorskan	  och	  att	  viss	  underrapportering	  förekommer.	  	  
	  
Studien	  visade	  också	  att	  kvinnor	  som	  var	  screeningpositiva	  för	  PTSD	  och	  PTSS	  i	  
högre	  utsträckning	  hade	  haft	  en	  dålig	  förlossningsupplevelse	  i	  jämförelse	  med	  de	  
kvinnor	  som	  inte	  hade	  varit	  utsatta	  för	  trauma	  och	  de	  kvinnor	  som	  varit	  utsatta	  



för	  trauma	  men	  saknade	  symtom.	  En	  dålig	  förlossningsupplevelse	  kan	  vara	  det	  
utlösandet	  traumat	  till	  posttraumatisk	  stress	  (Olde	  et	  al	  2006).	  Då	  man	  i	  denna	  
studie	  inte	  tittat	  på	  förekomst	  av	  PTSD	  innan	  förlossningen,	  kan	  förlossningen	  
som	  kausal	  faktor	  ej	  utvärderas.	  Vi	  kan	  således	  inte	  svara	  på	  om	  kvinnor	  är	  
känsligare	  för	  traumatiska	  händelser	  på	  grund	  av	  tidigare	  PTSD	  eller	  om	  det	  är	  
förlossningen	  i	  sig	  som	  varit	  traumatisk	  och	  utlöst	  PTSS	  eller	  PTSD.	  	  
	  
Studien	  visade	  inte	  på	  någon	  skillnad	  mellan	  grupperna	  när	  det	  kom	  till	  
avslutning	  på	  förlossningen,	  även	  om	  kvinnor	  med	  PTSD	  numerärt	  oftare	  hade	  
genomgått	  en	  instrumentell	  förlossning.	  En	  instrumentell	  förlossning	  kan	  tänkas	  
vara	  mer	  traumatisk	  och	  därför	  vara	  en	  riskfaktor	  för	  att	  utveckla	  PTSS	  eller	  
PTSD.	  Flera	  studier	  (Wiljma	  et	  al	  2007,	  Olde	  et	  al	  2006)	  visar	  dock	  att	  en	  
instrumentell	  förlossning	  inte	  har	  någon	  betydelse	  för	  utvecklandet	  av	  PTSS	  eller	  
PTSD.	  Det	  kan	  givetvis	  också	  var	  så	  att	  kvinnorna	  med	  PTSD	  är	  känsligare	  för	  
den	  stress	  som	  en	  förlossning	  innebär	  och	  därför	  upplever	  den	  som	  mer	  
traumatisk	  än	  friska	  kvinnor.	  
	  
Studien	  visade	  att	  det	  var	  signifikant	  fler	  kvinnor	  med	  PTSD	  (23,5%)	  som	  
uppsökt	  psykolog,	  psykiater	  eller	  auroramottagning	  efter	  förlossningen,	  jämfört	  
med	  de	  kvinnor	  som	  inte	  blivit	  utsatta	  för	  ett	  trauma	  (3,5	  %).	  Den	  tydliga	  
skillnaden	  mellan	  kvinnor	  med	  PTSD	  och	  de	  kvinnor	  som	  inte	  utsatts	  för	  trauma	  
visar	  att	  kvinnor	  med	  PTSD	  har	  behov	  av	  samtalskontakt	  efter	  förlossningen	  i	  
större	  utsträckning	  än	  friska	  kvinnor.	  Detta	  är	  en	  indikation	  på	  att	  screening	  för	  
PTSD	  och	  annan	  psykisk	  sjukdom	  behövs	  för	  att	  fånga	  upp	  de	  kvinnor	  som	  
behöver	  hjälp	  efter	  förlossningen.	  
	  
Det	  var	  ingen	  skillnad	  mellan	  grupperna	  när	  det	  kom	  till	  upplevelsen	  av	  hur	  
mycket	  hjälp	  man	  fick	  med	  bebisen	  av	  sin	  partner.	  Sannolikt	  beror	  detta	  på	  att	  
studiestorleken	  ännu	  inte	  är	  tillräcklig	  för	  att	  kunna	  påvisa	  detta,	  då	  kvinnor	  
med	  PTSD	  numerärt	  oftare	  angav	  dåligt	  partnerstöd.	  Tidigare	  studier	  (Pearlstein	  
et	  al	  2009)	  har	  visat	  att	  dåligt	  partnerstöd	  är	  en	  riskfaktor	  för	  att	  utveckla	  PPD	  
och	  PPD	  i	  sin	  tur	  är	  en	  riskfaktor	  för	  att	  utveckla	  PTSD	  (Breslau	  et	  al	  1997).	  När	  
BASIC-‐studien	  så	  småningom	  avslutas	  är	  det	  mycket	  sannolikt	  att	  
gruppstorlekarna	  är	  tillräckliga	  för	  att	  kunna	  utvärdera	  detta	  samband	  bättre.	  
	  
Svagheter	  med	  studien	  
	  
Min	  frågeställning	  rörde	  inte	  hur	  vanligt	  det	  är	  att	  utveckla	  PTSD	  efter	  en	  
förlossning.	  Denna	  fråga	  anser	  jag	  vara	  mycket	  intressant	  och	  som	  BASIC-‐studien	  
skulle	  kunna	  fokusera	  mer	  på.	  BASIC-‐studien	  har	  förutsättningarna	  att	  utreda	  
detta	  då	  enkäter	  skickas	  till	  kvinnorna	  både	  före	  och	  efter	  förlossningen.	  
Vid	  undersökning	  av	  huruvida	  förlossningen	  i	  sig	  utgör	  ett	  trauma	  som	  skulle	  
kunna	  leda	  till	  PTSD,	  så	  skulle	  SQ-‐PTSD	  behöva	  innehålla	  specifika	  frågor	  som	  
utreder	  huruvida	  förlossningen	  har	  upplevts	  som	  traumatisk.	  Alternativt	  skulle	  
SQ-‐PTSD	  fyllas	  i	  både	  för	  och	  efter	  förlossningen	  för	  att	  se	  hur	  många	  som	  kan	  ha	  
utvecklat	  ett	  PTSD	  efter,	  och	  på	  grund	  av,	  förlossningen.	  	  	  
	  



Vidare	  så	  borde	  alla	  SQ-‐PTSD	  frågor	  vara	  tvingande	  i	  web-‐enkäten.	  Ett	  antal	  
kvinnor	  exkluderades	  eftersom	  de	  inte	  svarat	  på	  alla	  frågor,	  och	  det	  var	  omöjligt	  
att	  veta	  om	  ett	  uteblivet	  svar	  innebar	  ett	  nej	  på	  en	  given	  fråga.	  	  
Ett	  mer	  reellt	  värde	  av	  prevalensen	  för	  PPD	  och	  PTSD	  hade	  erhållits	  om	  kvinnor	  
med	  hög	  poäng	  på	  SQ-‐PTSD	  och	  EPDS	  kallats	  in	  för	  någon	  form	  av	  
semistrukturerad	  intervju.	  
	  
Antalet	  kvinnor	  med	  PTSD	  var	  för	  litet	  (n=17)	  för	  att	  data	  skulle	  kunna	  betraktas	  
som	  statistiskt	  säkra	  i	  den	  här	  studien.	  Dessa	  resultat	  får	  således	  betraktas	  som	  
preliminära	  resultat.	  Då	  prevalensen	  av	  PTSD	  var	  låg	  i	  jämförelse	  med	  tidigare	  
studiers	  (Frans	  et	  al	  2005)	  livstidsprevalens	  kan	  man	  sammanfattningsvis	  sluta	  
sig	  till	  att	  en	  större	  studiepopulation	  behövs	  för	  att	  representativa	  och	  statistiskt	  
säkra	  resultat	  skall	  uppnås.	  	  
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