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SAMMANFATTNING 
 
Syfte: Undersöka förekomsten av och orsaken till depression och posttraumatisk stress efter 

upplevelsen av en traumatisk eller negativ förlossning. Förutom att undersöka förekomsten 

var syftet även att se om relationen till partnern påverkades. Syftet ämnar dessutom utvärdera 

ett internetbaserat psykologiskt självhjälpsprogram. 

Metod: Deskriptiv kvantitativ metod. Pilotstudien baserades på kvinnor och deras partner 

som födde barn under den senare delen av 2013 på Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

Frågeformulären som användes var validerade instrument som utformats enligt 

diagnoskriterier för depression och posttraumatisk stress. Dessa användes via ett webbaserat 

psykologiskt stödprogram vid en baslinjemätning och sex veckor senare. 

Resultat: En av nio kvinnor uppfyllde kriterierna för depression och PTSD vid 

baslinjemätningen. Vid mätningen efter stödprogrammet uppfyllde samma kvinna endast 

kriterierna för depression. Sex av åtta kvinnor hade fler symtom på posttraumatisk stress efter 

det psykologiska självhjälpsprogrammet medan sju av åtta kvinnor hade färre 

depressionssymtom.  

Konklusion: Studien hade få deltagare och endast ett uppföljningstillfälle och därför svårt att 

dra några slutsatser. Det finns evidens för att självhjälpsprogram är effektiva och därför ser 

författarna fram emot kommande resultat av det större projektet. Ämnet är viktigt för att 

utveckla barnmorskans kunskap och roll för att kunna ge det bästa stödet före, under och efter 

förlossningen.  
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ABSTRACT 
 
Purpose: The prevalence of depression or post-traumatic stress after the experience of a 

traumatic or negative birth. In addition to exploring the prevalence, the aim was also to see if 

the relationship to the partner was affected. This study also intends to evaluate a Internet-

based psychological self-help program. 

Methods: Descriptive quantitative method. The pilot study is based on women and their 

partners who gave birth during the later part of 2013 at Akademiska hospital, Uppsala. The 

questionnaires used, was validated instruments designed according to the diagnostic criteria 

for depression and post-traumatic stress. These were filled in, in a web-based psychological 

support program at baseline and after six weeks.  

Results: One in nine women met the criteria for depression and PTSD at baseline. In the 

measurements supporting the program, the same woman met only the criteria for depression. 

Six of eight women had more symptoms of  post-traumatic stress after the psychological self-

help program while seven of the eight women had fewer depression symptoms.  

Conclusion: The study had few participants and only one follow-up, it is therefore difficult to 

draw any conclusions. There is evidence supporting that self-help programs are effective and 

the outcome of the main project will further research this hypothesis. The topic is important to 

develop the midwife's knowledge and role to provide the best support before, during and after 

childbirth.  
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BAKGRUND 
Inledning 
 

Barnafödande är en naturlig samt mycket stor och viktig händelse i de flesta människors liv. 

Det är vanligt med många tankar och förväntningar på hur förlossningen kommer att fortlöpa 

och hur det kommer kännas att bli förälder. Negativa eller traumatiska reproduktiva 

upplevelser kan få konsekvenser under en längre tid för kvinnan själv, i relationen, för 

familjen och i kontakten med det nyfödda barnet. Det är därför särskilt angeläget att hitta nya 

lättillgängliga vårdformer för att identifiera och möta dessa kvinnors behov och ge 

individanpassat stöd till kvinnor som får psykiska symtom efter negativa upplevelser. 

Internetbaserat självhjälpsprogram 
 
I takt med att internetbaserade självhjälpsprogram blivit allt vanligare har en studie från 

Amsterdam tittat på utvecklingen av ett webbaserat screening frågeformulär (WSQ). Tanken 

var att med 15 frågor kunna bidra till att snabbt upptäcka vilka personer som kunde komma 

att behöva hjälp med de vanligaste psykiska åkommorna och därefter kunna vägleda till 

fortsatt hjälp via Internet eller genom läkarkontakt (Donker, van Straten, Marks, & Cuijpers, 

2009). 

 

I en kvantitativ studie studerades effektiviteten av ett webbaserat självhjälpsprogram, My 

Disaster Recovery, (MDR). Studien jämförde olika grupper som utsatts för trauma, där 18 

deltagare utvärderades med MDR och 19 deltagare som fick konventionell behandling samt 

19 deltagare fick tillgång till webbaserad information. Det interaktiva copingstrategi 

programmet omfattade sex olika moduler som utgick från personliga upplevelser för att 

skräddarsy copingstrategier till varje användare. Resultatet visade signifikant reducerad oro 

hos deltagarna och en förbättring sågs vid depression och PTSD. Att screena för oro istället 

för PTSD efter ett trauma kan vara mer användbart (Steinmetz, Benight, Bishop, & James, 

2012). Ett liknande självhjälpsprogram studerades i Kina, My Trauma Recovery (MTR), där 

resultaten styrker ovanstående forskning med signifikant minskning av PTSD (Wang, Wang, 

& Maercker, 2013).  

 

Resultaten från en studie i Linköping tyder på att den moderna informationstekniken på ett 

effektivt sätt kan kombinera konventionell behandling. Denna studie undersökte 15 patienter 

med mild till måttlig ångest och depression och åtta av deras terapeuter. Deltagarna 
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kombinerade en nyutvecklad internetbaserad kognitiv beteendeterapiplattform med intervjuer 

och samtal med terapeuter som genomfördes efter nio veckors intervention. Patienterna hade 

även möjlighet att kommunicera med terapeuterna fortlöpande via ett meddelandesystem i 

plattformen. Resultaten visade en minskning av symtom på ångest och depression, vilket även 

kunde ses vid 12 månaders uppföljning. De positiva med internetbaserade självhjälpsprogram 

var enligt patienterna, lättanvänt, modernt, bekvämt, att skriva om sina problem sågs som en 

bra hjälp i behandlingen, pedagogiska fördelar, kunna återgå till tidigare ”uppgifter/problem” 

och själv kunna reflektera över de förändringar och förhoppningsvis framsteg som gjorts samt 

att deltagarna kände en ökad delaktighet i behandlingen. Negativa aspekter sågs hos de med 

lite datorvana och hos någon enstaka som upplevde att behandlingstiden var för lång. 

Resultaten som uppgavs i terapeutgruppen var att strukturen i terapin ansågs förbättrad och 

mindre eller lika mycket tid lades ner på patienterna som vid konventionell KBT-behandling 

(Mansson, Skagius Ruiz, Gervind, Dahlin, & Andersson, 2013). Flera studier styrker att 

interaktiva KBT-program effektivt reducerar depressionssymtom och att webbaserade 

stödprogram är ett användbart och kraftfullt instrument vid hälsointerventioner (Christensen, 

Griffiths, & Jorm, 2004). 

Negativ förlossningsupplevelse 

Förlossningsrädsla och förlossningssätt är två kända faktorer som kan ligga till grund för en 

negativ förlossningsupplevelse. I en del av en pågående prospektiv studie intervjuades 3006 

kvinnor där sambandet mellan oplanerade kejsarsnitt, vaginalförlossning med eller utan 

instrumentell assistans och tre olika nivåer av förlossningsrädsla studerades. Graden av 

förlossningsrädsla bedömdes i tredje trimestern och jämfördes med hur utfallet av 

förlossningen och förlossningsupplevelsen blev en månad postpartum. Medelhög- och höga 

nivåer av förlossningsrädsla jämfört med låga nivåer av rädsla hade tre respektive fem gånger 

så hög risk att skatta en negativ förlossningsupplevelse. Studien visade att kvinnor med höga 

och medelhöga nivåer av förlossningsrädsla skattade sin förlossningsupplevelse lägre efter ett 

oplanerat kejsarsnitt och instrumentell förlossning jämfört med kvinnor med låg 

förlossningsrädsla. De kvinnor som svarade för den mest positiva förlossningsupplevelsen var 

de kvinnor med låga nivåer förlossningsrädsla inför förlossningen och där deras förlossning 

slutade vaginalt utan intervention. Däremot om kvinnan hade höga nivåer av 

förlossningsrädsla och förlossningen avslutades instrumentellt hade hon en tio gånger ökad 
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risk för negativ förlossningsupplevelse och vid ett oplanerat kejsarsnitt ökade risken 12 

gånger. 

Vidare var högre utbildningsnivå var associerad med lägre förlossningsrädsla dock var det en 

ökad risk för negativ förlossningsupplevelse. En av anledningarna pekade på att de 

högutbildade kvinnorna var äldre vilket ökade risken för en komplicerad förlossning 

(Elvander et al., 2013). 

Andra faktorer som ökade risken för negativ förlossningsupplevelse var bristande stöd från 

partnern, oplanerad graviditet, förstföderskor, nedstämdhet i tidig graviditet, oro inför barnets 

eller sin egen hälsa, missnöjdhet till antenatalvården och tidigare erfarenhet av en negativ 

förlossningsupplevelse. De som var kritiska mot den antenatala vården tyckte inte att det 

fanns tid för känslomässigt stöd och frågor. Ytterligare faktorer som epiduralbedövning, 

induktion, oplanerat kejsarsnitt, värkstimulering, utdragen- och instrumentell förlossning var 

associerat med negativa förlossningsupplevelser. Faktorer som reducerade risken för negativa 

förlossningsupplevelser var en stödjande barnmorska, möjlighet att träffa barnmorskan innan 

förlossningen, lyhördhet från personalen inför kvinnan och partnerns behov samt möjlighet att 

delta i beslut rörande förlossningen (Waldenstrom, Hildingsson, Rubertsson, & Radestad, 

2004). 

Posttraumatisk stress - definition 

Posttraumatic stress disorder, PTSD är ett ångesttillstånd till följd av exponering för en 

traumatisk upplevelse, som kan uppkomma exempelvis efter krig, naturkatastrof och sexuella 

övergrepp (Reynolds, 1997; Wijma, Soderquist, & Wijma, 1997). För att uppfylla kriterierna 

för PTSD skall det förekomma en återupplevelse av den traumatiska händelsen, där den 

utsatte, ständigt undviker omständigheter som påminner eller associeras med den upplevda 

händelsen. Undvikandet kan leda till minnesluckor och ihållande symtom på överspändhet 

och oro som kan yttra sig i form av irritabilitet, koncentrationssvårigheter, likgiltighet, 

lättskrämdhet och sömnsvårigheter. Symtomens duration pågår minst i en månad och 

uppkommer inom ett halvår efter den traumatiska upplevelsen. Symptomen ska även ha 

betydelse i det dagliga livet. PTSD delas upp i akut och kronisk, där akut innebär att 

symtomen varat mindre än tre månader och kronisk att symtomen varat tre månader eller 

längre. Om endast några av dessa symtom uppfylls kan PTSD inte diagnostiseras utan 
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posttraumatic stress symptoms (PTSS) identifieras istället (Tham, Ryding, & Christensson, 

2010).  

Prevalens 

Förekomsten av PTSD efter barnafödande skiljde sig åt runt om i världen där Australien och 

Nigeria låg på ungefär liknande nivåer, 5,6% (Creedy, Shochet, & Horsfall, 2000), respektive 

5,9%, (Adewuya, Ologun, & Ibigbami, 2006). I en prospektiv longitudinell studie på 1224 

kvinnor i Sverige framkom det att 1,3 % av deltagarna uppvisade PTSD en månad postpartum 

(Soderquist, Wijma, Thorbert, & Wijma, 2009). I Storbritannien uppfyllde 2,8 % av 

kvinnorna uppfyllde kriterierna för PTSD sex veckor efter förlossningen, vilket reducerades 

till 1,5 % sex månader postpartum (Ayers & Pickering, 2001). Den högsta förekomsten av 

PTSD sex-åtta veckor postpartum bland de granskade studierna återfanns i Iran där 17-20 % 

av deltagarna drabbades (Modarres, Afrasiabi, Rahnama, & Montazeri, 2012; Shaban et al., 

2013). 

Riskfaktorer 
 
Det finns flera faktorer under graviditeten som påverkar utfallet av PTSS och PTSD 

postpartum. Dessa faktorer inkluderas exempelvis som depression, ångest, rädsla över att 

tappa kontrollen under den stundande förlossningen och sårbarhetsfaktorer som låg 

självkänsla, känsla av hjälplöshet (Ford & Ayers, 2011; Maggioni, Margola, & Filippi, 2006). 

Enligt en iransk studie medförde depression innan/under graviditeten en 4,7 gånger ökad risk 

att drabbas av PTSD efter förlossningen. De som besvärades av måttlig till svår 

ångestproblematik innan/under graviditeten drabbades drygt 3 gånger oftare av PTSD efter 

förlossningen (Shaban et al., 2013). Förlossningsrädsla och pretraumatisk stress i sen 

graviditet medförde en ökad risk för PTSS (Soderquist et al., 2009). Andra bidragande orsaker 

till PTSD var utbildningslängd, prematurförlossning, antalet antenatala vårdsbesök, 

graviditetskomplikationer, graviditetsintervallet, förlossningens längd, och förlossningssätt 

(Modarres et al., 2012). 

 

En oplanerad intervention såsom omedelbart kejsarsnitt och instrumentell förlossning var 

signifikant associerat med PTSD, medan planerat kejsarsnitt inte innebar någon ökad risk för 

PTSD. Även vid manuell placentalösning och om kvinnan kände att hon förlorade kontrollen 

under förlossningen innebar det en ökad risk för PTSD. En stressande situation under 
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förlossning var i de flesta fall smärta, kontrollförlust och rädsla att dö (Adewuya et al., 2006). 

Efter en traumatisk förlossning uppvisade kvinnorna identiska symptom som personer med 

PTSD. Kvinnor med en negativ förlossningsupplevelse blev med mindre sannolikhet gravida 

igen (Wijma et al., 1997).   

 

Förmågan att hantera stress i tidig graviditet påverkade utfallet postpartum (Soderquist et al., 

2009). Andra individuella faktorer som predisponerade posttraumatisk stress var kvinnans 

förväntningar på förlossningen (Rowlands & Redshaw, 2012). Enligt en nederländsk studie 

associerades PTSS med oplanerade kejsarsnitt, låg känsla av sammanhang och intensiv 

förlossningssmärta (Stramrood et al., 2011). I en brittisk studie visade 264 kvinnor kliniskt 

betydande nivåer av PTSD (3 % ) och en fjärdedel av kvinnorna visade symtom på PTSS. De 

vanligaste faktorerna hos de kvinnor som visade symtom på PTSS var personliga 

sårbarhetsfaktorer, tidigare psykiska problem, drag av ångest, oplanerad graviditet och 

bristande stöd från partnern eller personalen. Den enda obstetriska interventionen som skilde 

gruppen med PTSS-symtom mot de som inte påvisade symtom var de som fick ett klipp under 

förlossningen. Ingen signifikant skillnad sågs mellan normal förlossning, induktion, 

monitorering av progress, smärtlindringsmetod, sätesbjudning, förlossningssätt och 

vaginalbristning (Czarnocka & Slade, 2000). 

Kvinnor förlösta med tång eller omedelbara kejsarsnitt rapporterade lägre hälsa och 

välbefinnande än kvinnor förlösta utan assistans och vid planerade kejsarsnitt. Vid 

tångförlossningar uppmättes de flesta symtom av PTSD vilket berodde på att dessa 

förlossningar blev mer utdragna och därmed gav fler tankar och oro över barnet (Rowlands & 

Redshaw, 2012).  

 

Stora blodförluster i samband med förlossning är en vanlig komplikation internationellt och 

ökar riskerna för morbiditet och mortalitet hos kvinnan. Kvinnors erfarenheter och 

uppfattning av vården kunde potentiellt påverka henne postpartum. Informationen kring den 

fysiska återhämtningen uppfattades som adekvat medan det inte fanns några signifikanta 

resultat kring hur blödningen kunde påverka kvinnorna psykiskt (Thompson, Ford, Raynes-

Greenow, Roberts, & Ellwood, 2011). En australiensisk studie visade att nästan en tredjedel 

av kvinnorna med en stor blödning inte önskade att skaffa fler barn. Vidare framkom i samma 

studie att den psykiska hälsan inte påverkades i större utsträckning än andra jämförda grupper 

(Thompson, Roberts, & Ellwood, 2011). 
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Förväntningar 
 
Nederländerna är det västerländska landet som utför flest hemförlossningar. I en jämförande 

studie mellan förlossningar i hemmet och på sjukhus kunde ingen skillnad i posttraumatisk 

stress påvisas, efter att hänsyn tagits till att hemförlossningarna bedömts som okomplicerade. 

Det framkom att risken för PTSS ökade om en planerad hemförlossning fullföljdes på sjukhus 

(Stramrood et al., 2011). De som tidigt i graviditeten hade negativa förväntningar på 

förlossningen och de som förväntade sig smärtan som värsta tänkbara hade också en större 

risk för negativ förlossningsupplevelse (Waldenstrom et al., 2004). 

Stöd 
 
Kvinnor som uppvisade PTSS efter ett omedelbart kejsarsnitt upplevde mindre stöd från 

personal och partners i samband med förlossningen än kvinnor utan ett omedelbart kejsarsnitt. 

Rädsla och mindre delaktighet i beslutsprocessen inför kejsarsnittet förekom i större 

utsträckning hos kvinnor med PTSS (Tham et al., 2010). Avsaknad av kontroll under 

förlossningen beskrevs som en vanlig faktor till PTSS/PTSD efter förlossning (Nicholls & 

Ayers, 2007). Personalens stöd visade sig signifikant påverka kvinnans känsla av kontroll, 

minskad ångest och ökad självkänsla under en komplicerad förlossning (Ford & Ayers, 2009).  

Kvinnor med tidigare traumatisk upplevelse eller som hade en intervention under 

förlossningen hade störst behov av stöd från personalen vilket kunde förebygga PTSS (Ford 

& Ayers, 2011). 

Kvinnor som utvecklade PTSD efter förlossning upplevde negativ kontakt med 

förlossningspersonalen i jämförelse med kvinnor utan PTSD. Däremot sågs inga skillnader 

mellan grupperna på BB-avdelningen (Wijma et al., 1997). 

Generellt påverkades både mamman och partnern av en traumatisk förlossning men mamman 

var känsligare för PTSD (Modarres et al., 2012). De blivande fäderna upplevde att deras roll 

var att stötta sin partner under förlossningen och tillät sig inte att synliggöra sin egen oro och 

stress. I de fall där komplikationer drabbade barnet hade en ökad förekomst av PTSD kunnat 

identifieras hos männen (Bradley, Slade, & Leviston, 2008).  

 

Personalen bör vara uppmärksam på kvinnans behov av information och stöd. Informationen 

ska beskriva den traumatiska situationen, om möjligt förklara varför den uppstod. Vidare om 

den kan påverka framtida graviditeter och om det finns risk för upprepning och eventuella 

emotionella sequelae (Thompson, Ford, et al., 2011). 
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Långsiktiga effekter  
 
Studier på långsiktiga effekter av förlossningsrelaterad PTSD ger en fingervisning om hur det 

påverkar kvinnorna själva, deras relation till sin partner och anknytningen till sitt barn. I en 

studie rapporterade kvinnorna själva om depression och ilska. Nästan alla kvinnor uppgav 

sexuell dysfunktion som ett hinder efter den traumatiska förlossningen. Den största 

anledningen till att inte vilja ha sex var rädslan över att bli gravid igen oavsett hur säkra 

preventivmedel som användes. Den minskade sexuella lusten bidrog till skuldkänslor inför 

partnern och ingen av de deltagande kvinnorna kände några positiva effekter på förhållandet 

efter förlossningen. Effekter på anknytningen till det nyfödda barnet varierade mellan 

kvinnorna. Majoriteten av kvinnorna hade svårigheter att ta till sig sitt barn den första tiden 

och vissa skuldbelade barnet för den traumatiska händelsen. Relationen med sitt barn verkade 

dock göra positiva framsteg över tid. I denna studie har inte hänsyn tagits till de normala 

svårigheterna efter barnafödandet (Ayers, Eagle, & Waring, 2006). Psykiska symtom efter 

barnafödande såsom oro, koncentrationssvårigheter och ”baby blues” var vanligast tio dagar 

efter en normal förlossningen och deras känslomässiga och psykiska hälsa förbättrades under 

de följande tre månaderna. Däremot var det flera symtom på PTSD vid tre månader jämfört 

med tio dagar postpartum efter en instrumentell förlossning (Rowlands & Redshaw, 2012). 

Andra långsiktiga effekter som studerades var huruvida olika faktorer påverkade tankar och 

planer på en ny graviditet. Det fanns inga signifikanta samband mellan förlossningsrädsla, 

tidigare förlossningssätt, epiduralbedövning, stora bristningar, stora blödningar, postnatal 

depression och negativ förlossningsupplevelse och om det påverkade viljan att bli gravid på 

nytt (Klint Carlander, Andolf, Edman, & Wiklund, 2013). Detta var motsatt resultat till vad 

Ayers fann i sina reultat (Ayers et al., 2006). En planering för ett andra barn nio månader 

postpartum sågs vara den starkaste faktor till att bli gravid igen (Klint Carlander et al., 2013). 

Problemformulering  
 
Studier visar att det finns ett samband mellan traumatiska förlossningar och ångest, depression 

samt PTSD/PTSS. I tidigare forskning har exempel på traumatiska förlossningar varit 

omedelbara kejsarsnitt, instrumentell förlossning, stora blödningar och negativa 

förlossningsupplevelser (Adewuya et al., 2006; Maggioni et al., 2006; Reynolds, 1997; 

Stramrood et al., 2011; Tham et al., 2010; Thompson, Ford, et al., 2011; Wijma et al., 1997). 

Det finns bristande evidens huruvida det finns ett samband mellan barnafödande och PTSD 

hos partnern (Bradley et al., 2008). Studier pekar på att internetbaserade självhjälpsprogram är 
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effektiva hjälpmedel för att minska symtom av depression och PTSD (Christensen et al., 

2004; Donker et al., 2009; Mansson et al., 2013; Steinmetz et al., 2012; Wang et al., 2013).  

 

Kvinnosjukvård har genomfört strukturella förändringar och gått från sluten vård till öppen 

vård och på senare tid mot en mer hembaserad vård vilket medför utmaningar för vårdgivare 

att kunna erbjuda ett bra omhändertagande i efterförloppet. Cirka 100 000 kvinnor föder barn 

varje år i Sverige och trots stor medvetenhet och ansträngningar för att skademinimera 

beräknas ändå 5-10 % av alla förlossningar medföra negativa effekter i form av 

stressreaktioner hos kvinnan. Känslan av att tappa kontrollen och utsättas för extrema smärtor 

kan leda till negativa förlossningsupplevelser och kan för många vara både ett fysiskt och 

psykiskt trauma (Reynolds, 1997). I en studie upplevde en av tre kvinnor förlossningen som 

stressfylld (Creedy, Shochet, & Horsfall, 2000). Det är viktigt att uppmärksamma symtom på 

PTSD/PTSS och ta detta på allvar för att kunna hjälpa dessa kvinnor och partners till en 

förbättrad livskvalitet och främja den reproduktiva hälsan.  

 

Syfte 

 

Syftet är att undersöka förekomsten av och orsaken till depression och posttraumatisk stress 

hos kvinnor som genomgått en traumatisk förlossning eller haft en negativ 

förlossningsupplevelse samt huruvida det påverkar relationen till partnern. Syftet är också att 

studera effekten av ett sex veckors internetbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för dessa 

kvinnor.  

 

Frågeställningar  
 

1) Vilken förekomst och vad är orsaken till depression och posttraumatisk stress hos 

kvinnor som genomgått en traumatisk eller negativ förlossningsupplevelse? 

2) Hur påverkas relationen till partnern efter en traumatisk eller negativ 

förlossningsupplevelse? 

3) Vilken påverkan har ett sex veckors internetbaserat psykologiskt självhjälpsprogram 

på förekomsten av depression och posttraumatisk stress hos kvinnor med traumatisk 

eller negativ förlossningsupplevelse? 
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METOD 

Forskningsdesign 
 
Deskriptiv kvantitativ studie  

Population/Urval 
 
Alla kvinnor som genomgår ett omedelbart kejsarsnitt eller har en stor blödning, över 2000 ml 

i samband med förlossning och deras partners på Akademiska sjukhuset i Uppsala från 1 maj 

2013 - 31 december 2014. Även alla kvinnor som skattat sin förlossningsupplevelse mellan 0-

4 på en tiogradig VAS skala, där 10 är bästa tänkbara och 0 värsta tänkbara kommer att 

tillfrågas. Skattningen görs på förlossningsavdelningen, BB avdelning och vid BB på väg 

mottagningen. Ytterligare inklusionskriterier i studien är datorvana och att förstå det svenska 

språket. 

Datainsamlingsmetod 
 
De frågeformulär som använts för att samla in data till denna undersökning är Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (EPDS), (bilaga 1), Traumatic Event Scale (TES), (bilaga 2), 

Relationship with the partner (R-DAS), (bilaga 3) och ett formulär med bakgrundsfrågor 

(bilaga 4).  

 

EPDS är ett självskattningsformulär som är utformat specifikt för screening av depression 

postpartum (Rubertsson, Borjesson, Berglund, Josefsson, & Sydsjo, 2011). Det består av tio 

påståenden som omfattar vanliga symtom på depression, dock exklusive somatiska symptom 

såsom sömnbesvär och aptitförändringar som förväntas uppstå i samband med graviditet och 

efter barnafödande. Varje svar poängsätts på en poängskala mellan 0-3 poäng/påstående, där 

höga poäng indikerar på ökade depressionssymtom, om summan överskrider tolv definieras 

det som postpartum depression. Svaren ska beskriva hur respondenten känt sig de sista sju 

dagarna. 

 

TES är utvecklad helt i enighet med kriterierna i klassifikationssystemet DSM IV för 

posttraumatiskt stressyndrom. TES möjliggör screening av både PTSD och enstaka 

posttraumatiska stressymptom PTSS. TES är ett utvecklat instrument för att endast ta hänsyn 

till upplevelsen av förlossningen i syfte att minimera risken hos deltagare med tidigare 
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erfarenheter av PTSD som kan påverka resultatet (Wijma et al., 1997). Formuläret TES är 

uppdelat efter de sex olika klassifikationskriterierna. De 21 första frågorna är påståenden som 

kan besvaras med en fyra-gradig skala, 1=inte alls/aldrig, 2=tämligen/sällan, 3=i hög 

grad/ibland och 4=i oerhört hög grad/ofta. Författarna har organiserat de olika påståendena i 

diagnoskriterierna och därefter tolkat att de två högsta poängen uppfyller kriterierna för  

symtom av PTSD. 

 

R-DAS är ett formulär där deltagarna beskriver i vilken utsträckning de är överens eller oense 

med sin partner. Formuläret är utformat i 14 frågor/påståenden med sex olika svarsalternativ. 

(Busby, Christensen, Crane, & Larson, 1995). Formuläret med bakgrundsfrågor innefattar en 

del med demografiska frågor och en del med frågor kring den senaste förlossningen och 

eventuella tidigare förlossningar. 

Tillvägagångssätt 
 
Kvinnor som skattade lågt för förlossningsupplevelsen på VAS blev uppringda en till två 

månader efter förlossningen och fick information om studien. Därefter skickades en skriftlig 

information hem tillsammans med ett medgivande om deltagande i studien som skulle 

returneras. Alla kvinnor och deras partners som randomiserats till interventionsgruppen fick 

tillgång till ett webbaserat psykologiskt stödprogram, the Care Base Internet Platform. Det är 

ett stegvis interaktivt psykologiskt stödprogram där steg 1 är ett sex veckors program som 

innefattar övningar och enkla interventionsstrategier för att främja hälsa och förebygga 

fysiska och psykiska problem hos deltagarna, se tabell 1. Denna studie är en del i ett större 

projekt och kommer jämföra baslinjemätningen före stödprogrammet med postmätningen 

efter sex veckor. Kvinnor och deras partners som uppvisar symtom på posttraumatisk stress 

efter tolv veckor postpartum tillfrågas att gå vidare till steg 2 vilket inte omfattas av denna 

pilotstudie, se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Flödesschema för det större projektet. Steg 1 ingår i denna studie 
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Tabell 1. Internetbaserat självhjälpsprogram steg 1, sex veckor postpartum för kvinnor med traumatisk och 

negativ förlossningsupplevelse. 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dataanalys 
 
Deskriptiv analys med sammanställning av data från den internetbaserade 

självhjälpsplattformen har gjorts med hjälp av Excel. Resultatet redovisas i löpande text och 

tabeller.  

Forskningsetiska överväganden 
 
Etiskt godkännande från Regionala etiksprövningsnämnden i Uppsala finns, Dnr 2012/495. 

Den webbaserade IT-plattformen där det psykologiska stödprogrammet kommer äga rum är 

säkerställt mot obehörigt intrång och personuppgifter om studiedeltagarna kommer inte att 

kunna spåras. Medverkande i studien är frivilligt och sker anonymt och deltagarna kan när 

som helst avsluta deltagandet utan att ange orsak.  
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RESULTAT 

Under sju månader föddes 2608 barn på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Av dessa skattade 

2224 (85 %) patienter sin förlossningsupplevelse enligt VAS, varav 231 (10 %) skattade < 5. 

Denna grupp tillfrågades via telefon om att delta i studien, 23 kvinnor och 20 partners tackade 

ja till att delta i studie, nio av dessa kvinnor besvarade första omgången med frågeformulär 

elektroniskt. Av dessa nio kvinnor svarade åtta på uppföljningen efter sex veckor. De partners 

som deltog, svarade endast på två av formulären som ingår i föreliggande studie vid 

baslinjemätningen, ingen uppföljning gjordes efter sex veckor. På grund av tekniska problem 

ringdes deltagarna upp vid postmätningen sex veckor efter baslinjemätningen och detta 

resulterade i att två kvinnor från den första urvalsgruppen på 14 deltagare svarade endast på 

postmätningen. De nio kvinnorna som besvarade de första frågeformulären innan de ingick i 

stödprogrammet var sammanboende med partner, hade gymnasieutbildning som lägst, och 

majoriteten hade en planerad graviditet samt ingen hade genomgått assisterad befruktning. En 

av kvinnorna hade haft kontakt med auroramottagning under graviditeten. I gruppen som 

deltog var det fyra förstföderskor och fem omföderskor. 

Tabell 2. Beskrivning av deltagare   

  n (%) 
Sambo med partner 9 
Utbildning 

  - Högskola/Universitet 5 (56) 
 - Gymnasium/Folkhögskola 4 (44) 
Ursprungsland 

  - Sverige 7 (78) 
 - Annat 2 (22) 
Sysselsättning 

  - Anställd 5 (56) 
 - Sjukskriven 1 (11) 
 - Arbetssökande 2 (22) 
 - Annat 1 (11) 
Planerad graviditet 

  - Ja 7 (78) 
 - Nej 2 (22) 
Assisterad befruktning 

  - Ja 0 
 - Nej 9 (100) 
n = antal   
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Förekomst och orsak till depression och posttraumatisk stress hos kvinnor efter en traumatisk 

och negativ förlossningsupplevelse 

Enligt definitionen av depression på EPDS-formuläret uppfyller en av nio kvinnor i studien 

kriterierna för depression vid baslinjemätning. Samma kvinna som uppfyllt kriterierna för 

depression uppfyller också kriterierna för PTSD (figur 2-3). Denna kvinna har haft dessa 

besvär sedan två månader vilket tyder på en akut PTSD. Två av deltagarna har inga symtom 

medan de resterande sex har flera symtom på posttraumatisk stress. En av deltagarna hade 

upplevt symtom sedan en lång tid tillbaka men hon uppfyllde inte kriterierna för PTSD till 

följd av upplevelsen efter förlossningen. Upplevelsen att tappa kontrollen under förlossningen 

hade fem av kvinnorna uppgav som traumatiskt och negativt och fyra av dessa hade skattat sin 

förlossning till mellan 0-2 på den tiogradiga skalan, en av dessa var kvinnan som uppfyllt 

kriterierna för depression och PTSD. De andra faktorerna som kvinnan nämnde som mest 

traumatiskt eller negativt i samband med förlossningen var att hon kände sig rädd, ignorerad, 

att personalen inte lyssnade, inte gav stöd, bestämde över hennes kropp och smärtan. De två 

kvinnor som uppgav att deras förlossning avslutades med en oplanerad intervention hade haft 

en dålig upplevelse av förlossningen som avslutades med sectio. En av dessa kvinnor låg på 

gränsen till depression och PTSD diagnoser enligt EPDS och TES, medan den andra kvinnan 

endast visade enstaka symtom enligt frågeformulären. 

I bakgrundsfrågorna tillfrågades kvinnorna om oro inför förlossningen och sömnbesvär i sen 

graviditet. En av deltagarna hade mycket svår oro och hon hade även svåra problem med 

sömnen. De övriga kvinnorna uppgav svag till måttlig oro men två av dessa skattade svåra till 

mycket svåra sömnbesvär. 

 

Påverkan på relationen till partnern efter en traumatisk eller negativ förlossningsupplevelse 

Alla kvinnor upplevde ett bra stöd från sina partners under förlossningen. Enligt kvinnorna 

var relationen mellan dem och deras partners överlag god. Påståendena som behandlar 

tillfredställelse i relationen pekade på att de var nöjda, övervägande andelen av kvinnorna 

hade aldrig eller nästan aldrig diskuterat eller övervägt separation. Ingen av kvinnorna hade i 

någon högre grad ångrat att de blev tillsammans med sin partner. Den största 

meningsskiljaktigheten förekom i påståendet som behandlade samarbete, där tre av kvinnorna 

uppgav att de endast en eller två gånger/månad arbetade tillsammans med ett projekt. Hur ofta 

paret engagerade sig i gemensamma intressen utanför familjen hade två tredjedelar uppgivit 

att de gjorde ibland eller mer sällan. Det sågs inget samband mellan att vara förstföderska och 

att relationen blivit påverkad i den studerade gruppen. 
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Utvärdering av internetbaserat psykologiskt självhjälpsprogram  

Efter det sex veckor långa självhjälpsprogrammet deltog åtta kvinnor i postmätningen. 

Samma kvinna som uppfyllde kriterierna för depression enligt EPDS innan stödprogrammet 

visade sig fortfarande ha en depression, men hade skattat lägre än vi baslinjemätningen. Det 

fanns en kvinna som låg på gränsen till depression och hon skattade vid mätningen efter 

självhjälpsprogrammet högre än vid baslinjemätningen. Postmätningen med TES visade att 

ingen av kvinnorna uppfyllde kriterierna för PTSD. Anmärkningsvärt var dock att sex av åtta 

kvinnorna visade fler symtom på posttraumatisk stress vid postmätningen jämfört med 

baslinjemätningen, till skillnad från EPDS där depressionssymtomen minskade över tid. 

 

 

 
Figur 2. Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Gränsvärde för depression är >12. 
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Figur 3. Traumatic Event scale (TES). Antalet symtom enligt diagnoskriterierna på posttraumatisk stress där sex 

symtom är definitionen på PTSD. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
 
Deltagarna tillfrågades inte om de innan graviditeten besvärats av psykisk ohälsa vilket hade 

varit intressant då tidigare studier visat att det då är större risk att utveckla PTSS/PTSD 

postpartum (Ford & Ayers, 2011; Maggioni et al., 2006). Eftersom symtom på en traumatisk 

händelse kan vara fördröjd behöver postpartumvården vara inriktad på känslomässigt 

omhändertagande av kvinnorna och vara observant på och fånga upp symtom på trauma- och 

stressymtom (Creedy et al., 2000). Fortsatt vård i hemmet är att föredra efter en normal 

förlossning när mamma och barn mår bra. Efter graviditet och förlossning övertar 

barnavårdcentralen regelbundna kontroller av barnet. Uppföljningen av kvinnan sträcker sig 

inom den första veckan postpartum och därefter på kvinnans eget initiativ. 
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Enligt en studie från Linköping påverkar oro inför förlossningen hur upplevelsen blir 

(Elvander et al., 2013). Denna studie fångar inte upp någon deltagare under graviditeten, 

vilket hade kunnat minska gruppens negativa förlossningsupplevelse då stöd hade kunnat 

erbjudas tidigare. Samtidigt som det vore intressant att jämföra hur kvinnan upplevde 

graviditeten retrospektivt med hur hon upplevde graviditeten i tredje trimestern. I den 

studerade gruppen uppgav fler kvinnor i större utsträckning att de besvärades av 

sömnproblem än av oro inför förlossningen. Även om sömnbesvär i sen graviditet kan ses 

normalt, kan det vara viktigt att barnmorskan i mödravården uppmärksammar hur stort och 

vad sömnbesväret står för. 

 

En oplanerad intervention är sedan tidigare känd som en signifikant riskfaktor för PTSD 

(Adewuya et al., 2006; Rowlands & Redshaw, 2012; Waldenstrom et al., 2004). I denna 

studie framgår det inte hos alla deltagare vad deras trauma eller negativa 

förlossningsupplevelse berodde på. I två av fallen där kvinnorna skattade förlossningen till 

mellan 0-2 avslutades i ett oplanerat sectio. Intressant var att dessa två kvinnor skiljde sig åt 

då den ena av dem mådde bra vid baslinjemätningen och valde att inte fullfölja studien, 

medan den andra kvinnan skattade högt vid baslinjemätningen och sedan visade flera symtom 

på posttraumatisk stress efter självhjälpsprogrammet. De har båda exponerats för en potentiell 

traumatisk händelse men för att bearbeta händelsen använder de olika copingstrategier vilket 

ger helt olika utfall. 

 

Bristande stöd från partnern under förlossningen ökade risken för en negativ 

förlossningsupplevelse, posttraumatisk stress liksom oro över att kvinnans och eller barnets 

hälsa var i fara samt vid ett omedelbart kejsarsnitt (Tham et al., 2010; Waldenstrom et al., 

2004). Hälften av deltagarna, fem kvinnor och en partner, uppfattade att barnets hälsa var i 

fara under förlossningen och två av dessa kvinnor genomgick ett oplanerat kejsarsnitt. Det var 

ingen som upplevde ett bristande stöd från partnern, vilket är ett glädjande resultat där det 

tyvärr funnits ett samband i tidigare studier (Tham et al., 2010). 

 

Även om det inte finns några medicinska eller kroppsliga komplikationer är det viktigt som 

barnmorska att bekräfta och uppmärksamma kvinnans rädsla under och efter förlossningen 

(Wijma et al., 1997). Detta överensstämde med två av deltagarna i studien som påtalade 

frustration över att personalen inte lyssnade på dem och att de kände sig ignorerade samt att 

de inte fick stödet de önskade. Tre av deltagarna upplevde att vårdpersonalen bestämde över 
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deras kroppar. Tidigare studier visade på att bristande stöd från personalen är en 

återkommande faktor till PTSS/PTSD (Czarnocka & Slade, 2000; Ford & Ayers, 2009). 

Författarna har egna erfarenheter av kvinnors oro inför att tappa kontrollen och drabbas av 

panik under förlossningen. Detta överensstämmer med tidigare evidens (Reynolds, 1997) och 

även med resultatet i denna studie. Ökad personaltäthet skulle innebära högre närvaro hos den 

födande kvinnan och hennes partner. Det skulle i sin tur kunna förbättra kvinnornas egen 

uppfattning av delaktighet, stöd och kontroll under sin förlossning, vilket tidigare forskning 

på området stödjer (Ford & Ayers, 2011). 

 

Det är svårt att dra några slutsatser av hur relationen påverkats efter en traumatisk eller 

negativ förlossningsupplevelse eftersom det inte fanns några uppgifter på hur relationen 

fungerade innan förlossningen. Påståendena i frågeformuläret R-DAS är svårtolkade och det 

blev därför svårt att läsa ut resultat utifrån dessa. Hälften av deltagarna var förstföderskor 

vilket gjorde att relationen påverkades på grund av omställningen från att ha varit två till att 

nu vara tre och en familj, dock var detta inget som gick att utläsa av resultatet i denna studie. I 

efterhand hade en kvalitativ studie eventuellt kunnat ge ett bättre resultat på denna 

frågeställning då möjligheten att ställa följdfrågor funnits. Denna studie med få deltagare 

visade att relationen inte påverkades, men med tanke på tidigare evidens om effekterna på 

förhållandet efter en traumatisk och negativ förlossningsupplevelse (Ayers et al., 2006) oroas 

författarna över att det är ett falskt positivt resultat.  

Metoddiskussion 
 
Fördelar med internetbaserat självhjälpsprogram är många, det är lättillgängligt, möjlighet att 

nå ut till ett stort antal individer, inga tider att passa, kostnadseffektivt både för användaren 

och administratören. De nackdelar som påvisades är att det kräver ett personligt engagemang 

av användaren. Ett hot mot validiteten var att datainsamlingen pågick under en relativt kort 

period och därmed blev urvalet litet. En styrka i studien är att frågeformulären var validerade. 

Varför denna studie har ett litet deltagande kan bero på att deltagarna inte upplevde sin 

förlossning traumatisk, att de inte kände sig motiverade att delta, att de mådde så dåligt att de 

inte orkade delta eller att informationen om stödprogrammet varit otydligt och/eller kommit 

vid fel tidpunkt. Det är många frågeformulär att gå igenom och besvara vilket är tidskrävande 

och psykiskt påfrestande då de handlar om det traumatiska de eventuellt upplevt och att de 

dessutom har ett nyfött barn hemma att ta ta hand om kontinuerligt..Enligt Steinmetz et. al. 
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(2012) sågs bästa resultat när screening av oro utfördes när den akuta fasen lagt sig, vilket kan 

vara svårt då det är individuellt hur olika personer återhämtar sig efter ett upplevt trauma.  

En tidigare studie kombinerade internetbaserat självhjälpsprogram med konventionell 

behandling, där deltagarna kunde kommunicera med terapeuterna via självhjälpsprogrammet 

vilket visade på positiva resultat (Mansson et al., 2013). I denna pilotstudie ses tendenser till 

att kvinnorna skattar högre siffror efter sex veckors uppföljning. Interventionen var kortare än 

ovanstående studie och metoden skiljde sig åt. Om självhjälpsprogrammet kombinerats med 

stödsamtal kunde kanske resultatet blivit annorlunda. Det är svårt att göra sanningsenliga 

jämförelser med olika internetbaserade självhjälpsprogram då tidigare studier inte behandlat 

kvinnor och deras partners efter traumatiska- och negativa förlossningsupplevelser. 

 

Stödjeplattformen hade tekniska problem vid postmätningen vilket gjorde att deltagarna 

istället blev uppringda och de fick då muntligt gå igenom EPDS och TES vilket genererar att 

ingen data finns på uppföljningen av R-DAS. Dessutom blev partners inte uppringda, 

formulären knapphändigt ifyllda o/e inte alls besvarade vilket gjorde att postmätningen 

omöjliggjordes. 

 

Enligt tidigare studier har resultatet av internetbaserade självhjälpsprogram i kombination 

med konventionell terapi varit effektivt (Christensen et al., 2004; Donker et al., 2009; 

Mansson et al., 2013). Ingen av dessa studier har studerat nyblivna föräldrar vilket skulle 

kunna förändra resultatet. 
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KONKLUSION 
Det finns mycket forskning om prevalens och riskfaktorer till depression och PTSD efter en 

traumatisk förlossning som visar på att stöd från partner och barnmorska innan, under och 

efter förlossningen har positiva effekter och kan reducera risken för depression och PTSD. 

Svårigheter som påträffats i denna studie är att deltagarna varit få och därför kan inga 

slutsatser dras. Tendenser som ses är att depressionssymtomen minskade medan symtomen på 

posttraumatisk stress ökade hos kvinnorna efter uppföljningen av stödprogrammet.  

För att förbättra livskvaliteten för kvinnor och deras partners med depression och 

posttraumatisk stress efter en traumatisk- eller negativ förlossningsupplevelse blir utmaningen 

att genom individuellt stöd kunna minimera betydelsen av denna upplevelse. Det behövs mer 

riktad forskning för hur stödet ska utformas på bästa sätt både preventivt och för de som 

drabbas. 
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BILAGA 1 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
 
Eftersom Du nyligen fått barn, skulle vi vilja veta hur Du mår. Var snäll och stryk under det 
svar som bäst stämmer överens med hur Du känt dig de senaste 7 dagarna, inte bara hur Du 
mår i dag 
Här är ett exempel som redan är ifyllt: 
 
Jag har känt mig lycklig: 

Ja, hela tiden 
Ja, för det mesta 
Nej, inte särskilt ofta 
Nej, inte alls 

 
Detta betyder: Jag har känt mig lycklig mest hela tiden under veckan som har gått. Var snäll 
och fyll i de andra frågorna på samma sätt.  
 
UNDER DE SENASTE 7 DAGARNA 
 
1. Jag har kunnat se tillvaron från den ljusa sidan  

Lika bra som vanligt  
Nästan lika bra som vanligt  
Mycket mindre än vanligt  
Inte alls  

 
2. Jag har glatt mig åt saker som ska hända  

Lika mycket som vanligt  
Något mindre än vanligt  
Mycket mindre än vanligt  
Inte alls  

 
3. Jag har lagt skulden på mig själv onödigt mycket när något gått snett  

Ja, för det mesta  
Ja, ibland  
Inte så ofta  
Nej, aldrig  

 
4. Jag har känt mig rädd och orolig utan egentlig anledning  

Nej, inte alls  
Knappast alls  
Ja, ibland  
Ja, mycket ofta  

 
5 Jag har känt mig skrämd eller panikslagen utan speciell anledning 

Ja, mycket ofta  
Ja, ibland  
Nej, ganska sällan  
Nej, inte alls  
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6. Det har kört ihop sig för mig och blivit för mycket 
Ja, mesta tiden har jag inte kunnat ta itu med något alls  
Ja, ibland har jag inte kunnat ta itu med saker lika bra som vanligt  
Nej, för det mesta har jag kunnat ta itu med saker ganska bra  
Nej, jag har kunnat ta itu med saker lika bra som vanligt  

 
7. Jag har känt mig så ledsen och olycklig att jag har haft svårt att sova 

Ja, för det mesta  
Ja, ibland  
Nej, sällan  
Nej, aldrig  

 
8.  Jag har känt mig ledsen och nere  

Ja, för det mesta  
Ja, rätt ofta  
Nej, sällan  
Nej, aldrig  

 
9. Jag har känt mig så olycklig att jag har gråtit  

Ja, nästan jämt  
Ja, ganska ofta  
Bara någon gång  
Aldrig   

 
10. Tankar på att göra mig själv illa har förekommit  

Ja, rätt ofta 
Ja, då och då  
Knappast alls  
Aldrig  
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BILAGA 3 
 

RDAS 
De flesta människor har meningsskiljaktigheter i sin relation. Var snäll och gör en bedömning 
i vilken utsträckning du och din partner är överens eller oense. Markera det svarsalternativ 
som bäst beskriver ert förhållningssätt. Hoppa inte över några frågor 
 
 
	   Alltid	  

överens	  
Nästan	  
alltid	  
överens	  

Överens	  
ibland	  

Ofta	  oense	   Nästan	  
alltid	  
oense	  

Alltid	  
oense	  

1.	  Religion	   	   	   	   	   	   	  
2.	  
Känsloyttringar	  

	   	   	   	   	   	  

3.	  Viktiga	  beslut	   	   	   	   	   	   	  
4.	  Sex	   	   	   	   	   	   	  
5.	  Korrekt	  eller	  
passande	  
uppträde	  

	   	   	   	   	   	  

6.	  Beslut	  
angående	  
karriär	  /	  
personlig	  
utveckling	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   Alltid	   Nästan	  

alltid	  
Ofta	   Ibland	   Nästan	  

aldrig	  
aldrig	  

7.	  Hur	  ofta	  har	  ni	  
diskuterat	  eller	  
övervägt	  
skilsmässa	  /	  
separation?	  

	   	   	   	   	   	  

8.	  Hur	  ofta	  grälar	  
du	  och	  din	  
partner?	  

	   	   	   	   	   	  

9.	  Har	  du	  
någonsin	  ångrat	  
att	  du	  gifte	  dig	  /	  
blev	  tillsammans	  
med	  din	  partner	  

	   	   	   	   	   	  

10.	  Hur	  ofta	  ”går	  
ni	  varandra	  på	  
nerverna”?	  

	   	   	   	   	   	  

	   	   Varje	  dag	   Nästan	  
varje	  dag	  

Ibland	   Sällan	   Aldrig	  

11.	  Engagerar	  du	  och	  din	  
partner	  er	  i	  gemensamma	  
intressen	  utanför	  familjen?	  
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Hur ofta skulle du vilja påstå att följande händelser inträffar mellan dig och din partner?  
 
	   Aldrig	   Mindre	  än	  

en	  gång	  
per	  månad	  

En	  el.	  två	  
ggr/mån	  

En	  eller	  ett	  
par	  ggr	  /	  
vecka	  

En	  gång	  
per	  dag	  

Oftare	  

12.	  Har	  ett	  
stimulerande	  
tankeutbyte	  

	   	   	   	   	   	  

13.	  Arbetar	  
tillsammans	  
på	  ett	  
projekt	  

	   	   	   	   	   	  

14.	  
Diskuterar	  
lugnt	  
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BILAGA 4 

Demografiska frågor 

1. Civilstånd 

Gift 

Ogift 

 

2. Samlevnadsform 

Samboförhållande med partner 

Partner men inte samboende 

Ensamstående – samboende med någon annan än partner 

Ensamstående – ensamboende 

 

3. Utbildningsnivå: 

Grundskola 

Gymnasium/folkhögskola 

Högskola/universitet 

 

4. Födelseland 

Sverige 

Annat land? Ange vilket 

 

5. Sysselsättning innan förlossningen 

Anställd 

Egen företagare 

Arbetssökande 



 29 

Studerande 

Sjukskriven 

Förtidspensionerad 

Annat, vad 

 

6. Var den senaste graviditeten planerad? 

Ja 

Nej 

 

7. Tillkom den senaste graviditeten med hjälp av assisterad befruktning? 

Ja 

Nej 

 

8. Hur mådde du fysiskt/kroppsligt under graviditetens sisra månad? Jag hade... 

inga kroppsliga problem 

svaga kroppsliga problem 

måttliga kroppsliga problem 

svåra kroppsliga problem 

mycket svåra kroppsliga problem 

 

9. Hur fungerade din sömn under graviditetens sista månad? Jag hade... 

inga problem med sömnen 

svaga problem med sömnen 

måttliga problem med sömnen 

svåra problem med sömnen 
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mycket svåra problem med sömnen 

10. Kände du dig utvilad inför förlossningen? 

Ja 

Nej 

 

11. Hur länge var du ledig eller sjukskriven från din sysselsättning innan förlossningen? 

Antal dagar: 

 

12. Hur var din oro inför förlossningen? 

Obefintlig 

Svag 

måttlig 

svår 

mycket svår 

 

13. Har du under den senaste graviditeten varit i kontakt med Auroramottagninggen eller 
likande på grund av oro inför att föda? 

Ja 

Nej 

 

14. Vilken/vilka händelser under förlossningen är de som du tycker är svårast, mest negativa 
eller mest traumatiska?  

Kände mig ignorerad 

Kände att personalen inte lyssnade till mig(dålig kommunikation) 

Fick inte det stöd jag ville ha av personalen 

Fick inte det stöd jag ville ha av min partner 
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Kände mig pressad att ta beslut 

Mitt barns hälsa var i fara 

Smärtan 

Kände mig övergiven 

Tappade kontrollen över min kropp 

Vårdpersonalen bestämde över min kropp 

När de använde sugklocka 

Kände mig rädd 

Kändes som jag var i en dröm 

Det kändes inte verkligt 

Tidsuppfattningen ändrades 

Kände mig förvirrad 

Kändes som jag blev känslomässigt avtrubbad 

 

15. Finns någon annan händelse som du tyckte var svår, negativ eller traumatisk?  

Beskriv med egna ord... 

 

16. Ammar du ditt barn? 

Nej 

Ja, delvis 

Ja, helt 

 

17. Min senaste förlossning var en: 0 mycket dålig upplevelse – 10 mycket bra upplevelse  

 

18. Min näst senaste förlossning var en: 0 mycket dålig upplevelse – 10 mycket bra 
upplevelse 
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19. Min tredje senaste förlossning var en: 0 mycket dålig upplevelse – 10 mycket bra 
upplevelse 
 
 
 


