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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Genom ett systematiskt användande av Edinburgh Postnatal 

Depression Scale (EPDS), kan symtom på förlossningsdepression (PPD) 

identifieras i ett tidigt skede och åtgärder vidtas. Att samtala om psykisk hälsa 

och välbefinnande kan uppfattas som känsligt.  Joyce Travelbee och Johan 

Cullberg förespråkar omvårdnadsteoretiska ansatser som syftar till att främja en 

god kommunikation och krishantering, vilket också är utgångspunkten i 

föreliggande arbete. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att studera 

riskfaktorer för förlossningsdepression (PPD). Metod: En deskriptiv 

litteraturstudie baserad på 16 kvantitativa studier med olika studiedesign. 

Resultat: Möjliga riskfaktorer för PPD är pågående psykisk och fysisk ohälsa, 

förlossningsupplevelser samt socioekonomiska faktorer.  Slutsats: Resultatet 

indikerar ett samband mellan PPD och faktorer som upplevd ohälsa, förlossning 

och socioekonomi. Med ökad kunskap om riskfaktorer och värdet av tidig 

skattning med EPDS, finns det bättre förutsättningar för tidiga insatser innan 

PPD utvecklas. 

 

Nyckelord: Postpartum depression, PPD, akut kejsarsnitt, akut förlossning, 

psykisk sjukdom, välbefinnande, riskfaktorer, EPDS 
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ABSTRACT  

Background: A systematic use of the Edinburgh Postnatal Depression Scale 

(EPDS), symptoms of postpartum depression (PPD) can be identified at an early 

stage, followed by timely required actions. Mental health and well-being can be 

perceived as sensitive objective. Joyce Travelbee and Johan Cullberg advocate 

nursing theoretical approaches to promote good communication and crisis 

management, which is the fundamental base of this master thesis. Purpose: To 

study risk factors for postpartum depression (PPD). Method: A descriptive 

literature review based on 16 quantitative studies with different study designs. 

Results: Risk factors for PPD may be previous or current mental and physical 

health issues, childbirth experiences, and socioeconomic factors. Conclusion: 

The results indicates association between PPD and, ill health, delivery and 

socioeconomics. With increased knowledge about risk factors and the value of 

early measures and preventive efforts, chances to prevent PPD may increase. 

 

Keywords: Postpartum depression, PPD, emergency sectio, emergency birth, 

mental illness, wellbeing, risk factors, EPDS 
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BAKGRUND 

Hälsa  

Enligt WHO:s definition är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte endast frånvaron av sjukdom och handikapp. Hälsa inbegriper fyra 

positiva dimensioner: långt liv, friskt liv, rikt liv och jämlikt liv. I definitionen betonas att en 

god hälsa ska ses som en resurs för samhället och dess individer och inte som ett mål i sig 

(World Health Organization [WHO], 2008). 

Folkhälsa  

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd, det tar hänsyn till såväl 

nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa bör således innebära att hälsan är så jämlikt 

fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället (World Health Organization [WHO], 

2008).  

 

Depression 

Depression är ett sjukdomstillstånd som kan drabba alla människor och förekomsten är 6 

procent hos befolkningen (Persson, 2009). Under kvinnans fertila period är risken för 

depression dubbelt så stor som för män. Orsaken till depressionen kan variera men tillståndet 

förändrar den psykiska och hormonella balansen hos personen. Sjukdomen utvecklas över tid 

och det är viktigt att en klinisk bedömning görs där samtliga faktorer vägs in då risken för 

självmord är kraftigt förhöjd och ligger på 15-20 procent.  Som diagnosinstrument för 

egentlig depression används DSM- IV som utgår från följande kriterier  

 

 irritabilitet eller nedstämdhet 

 oförmåga att känna glädje (anhedoni) 

 aptitstörning 

 sömnstörning 

 psykomotorisk störning 

 energilöshet 

 mindrevärde- och skuldkänslor 

 koncentrationssvårigheter 

 dödstankar och dödslängtan (livsleda), (Persson, 2009). 
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Minst fem av de nio kriterierna måste vara uppfyllda för fastställande av diagnosen egentlig 

depression, under en tid av minimum två veckor samt en sänkning av individens sociala 

och/eller yrkesmässiga kapacitet. Även ett sänkt stämningsläge och förlust av tidigare 

intressen eller ett subjektivt minskat välbefinnande ska också ingå i symtombilden (Persson, 

2009). 

 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård  

Folkhälsoarbete kallas även för hälsofrämjande arbete och innefattar planerade och 

systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Folkhälsoinsatserna kan 

utföras av många olika samhällsaktörer och riktas till hela samhället, grupper och individer. 

Fokus ligger på friskfaktorer och skyddsfaktorer, som håller människor friska och främjar 

välbefinnande och ökad livskvalitet (Janlert, 2000).  

 

En hälsofrämjande hälso- och sjukvård ställer krav på samverkan med andra samhälleliga 

aktörer då många viktiga arenor ligger utanför ramen för hälso- och sjukvården. En 

hälsoorientering av hälso- och sjukvården innebär att man inte definierar hälsa enbart i 

biologiska och medicinska termer utan tar hänsyn till individens egenupplevda hälsa och 

välbefinnande (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av depression och ångesttillstånd 

rekommenderar screening av alla nyblivna mödrar. Dokumentet innehåller även 

rekommendationer för omhändertagande, diagnostik och bedömning (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Depression i samband med förlossning 

Graviditet och förlossning är en stor omställning för både kropp och själ, vilket kan påverka 

mödrar på olika sätt. Att bli förälder är likaså en stor omställning och en omvälvande 

förändring i livet. Humörsvängningar är inte ovanligt i samband med graviditet och 

förlossningar, och under den närmaste tiden efter förlossningen. Det förekommer också att 

kvinnan kan känna sig nedstämd efter förlossningen, vilket även partnern kan göra även om 

det inte är lika vanligt förekommande som hos mödrar. Att föräldrarna inte känner något 

speciellt för barnet är inte heller ovanligt men känslorna för barnet kommer oftast med tiden. I 

vissa fall kan dock nedstämdheten utvecklas till en förlossningsdepression (Persson, 2009).  
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En gemensam internationell benämning för förlossningsdepression är Post Partum Depression 

och förkortas PPD. Författarna har valt att använda PPD genomgående i föreliggande studie. 

PPD är en typ av klinisk depression som kan drabba kvinnor efter förlossningen (Lagerberg, 

Magnusson, & Sundelin, 2011). Symtom som sorg, låg energi, förändrade sömn och ätvanor, 

minskad sexlust, gråtmildhet och episoder av ångest och irritabilitet är vanliga. För att ställa 

diagnosen PPD bör dessa symtom ha varat i minst två veckor. Enligt Dennis och Dowswell 

(2013) drabbas omkring 8-15 procent av alla nyförlösta kvinnor av PPD. Det innebär att 

omkring 10 000 kvinnor per år får diagnosen i Sverige. 

 

Alla som känner sig nedstämda utvecklar inte PPD men vid komplicerade förlossningar finns 

större risk för att utveckla ångest och i förlängningen PPD (Lagerberg, Magnusson, & 

Sundelin, 2011). Tillståndet är något som ofta påverkar partner, spädbarn och andra i 

familjen. Enligt Lagerberg m.fl. (2011) är det viktigt att tidigt upptäcka symtom och tecken 

till depression då hela familjen, och speciellt spädbarnet befinner sig i en mycket utsatt 

situation.                                                                                                                     

 

När kvinnor genomgått förlossning vilar ansvaret för uppföljningen av deras psykiska hälsa 

på barnavårdscentralen (BVC). På BVC får kvinnorna besvara ett skattningsformulär, 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), vars syfte är att tidigt identifiera de kvinnor 

som är i behov av vidare bedömning och eventuella åtgärder (Persson, 2009).  

 

Trots noggrann uppföljning med EPDS så drabbas en del kvinnor av PPD efter förlossning. 

Även om symtomen oftast är övergående, finns det risk för långsiktiga konsekvenser och ett 

lidande för kvinnan, barnet och övriga familjemedlemmar (Wickberg, 2015).  

 

EPDS – Edinburgh Postnatal Depression Scale 

EPDS, se Bilaga 1, är en självskattningsskala för att lättare upptäcka tecken på depression hos 

nyblivna mödrar. För att vara tillförlitlig krävs att skalan används som utgångspunkt i ett 

genomtänkt och strukturerat program för psykisk hälsovård (Cox, Holden & Sagovsky, 1987).  

Skalan är konstruerad för att fånga de kvinnor som har en trolig depression men bedöms vara 

tveksam för upptäckten av lindriga depressionstillstånd. EPDS är validerat på drygt 35 språk 

och instrumentet används inom hälso- och sjukvården i många länder (Cox, Holden & 

Henshaw, 2014). 
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EPDS kan även användas för att skatta partnerns psykiska mående. När modern inte mår bra 

är det även viktigt att ta reda på hur partnern mår. EPDS har visat sig användbart för att fånga 

upp partnerns oro och stress mer än regelrätt depression. Det är dock tveksamt om skalan 

fångar upp lindriga depressionstillstånd utan anses vara mer användbar som ett komplement i 

en fördjupad bedömning av den psykiska hälsan (Massoudi, Hwang & Wickberg, 2013). 

EPDS kan därför inte ersätta en klinisk bedömning och ger inte någon differentialdiagnos. 

Skalan skall användas som ett underlag i samtalet med BVC- sjuksköterskan som vid behov 

remitterar vidare till specialistvård (Wickberg & Hwang, 2003). 

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbee var psykiatrisjuksköterska och omvårdnadsteoretiker i USA under 1960-talet 

(Kirkevold, 2000). Hennes humanistiska människosyn innebär att individen är ovärderlig och 

unik. Individens psykiska hälsa tydliggörs och belyses genom Travelbees humanistiska syn på 

psykologi samt hennes existentialistiska syn på filosofi. Lidande är något samtliga individer 

möter och upplever under livet, dock är det individuellt hur individen förhåller sig till och 

hanterar lidandet utifrån de subjektiva och objektiva komponenter som individen har.  

Den subjektiva komponenten är, enligt Travelbee, upplevelsen av ohälsa, även om 

sjukdomsdiagnos saknas. Sjukdomsdiagnosen är den objektiva komponenten. Individen kan 

även uppleva hälsa trots fastställd sjukdomsdiagnos. Den individuella hälsoupplevelsen skulle 

vara den objektiva komponenten. Sjuksköterskan bör därmed göra en individuell bedömning 

utifrån patientens upplevelser av situationen. Travelbee menar att en individ är så frisk som 

den känner sig oavsett eventuella diagnoser och symtom (Kirkevold, 2000). 

Syftet att främja hälsa och förebygga sjukdom är grunden som genomsyrar Travelbees 

omvårdnadsteori. För att uppnå omvårdnadsmålet stöttas individen genom redskap för att 

uppehålla hoppet och få möjlighet att hantera och finna förståelse i det svåra som inträffat. 

Genom ärliga och ömsesidiga relationer mellan människor kan omvårdnadsteorins mål och 

dess syften i de olika faserna uppnås. Det första mötet är en fas där det är viktigt att 

sjuksköterskan inte tillåter egna värderingar, attityder eller förutfattade meningar som skulle 

kunna ha en inverkan i mötet med patienten, för att därmed kunna se och bedöma hela 

patienten.  
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Nästa fas inträder till följd av det första mötet, genom ett gott första möte samt vidare samspel 

uppstår en framväxt av identiteter. Identiteterna påverkas inte av stereotypa roller utan av den 

kontakt som parterna etablerat i första mötet vilket skapar en relation (Kirkevold, 2000). 

Två andra faser som Travelbee belyser är empati samt sympati. Empati är sjuksköterskans 

förmåga att förstå tillståndet som patienten befinner sig i. Sympati är sjuksköterskans 

medkänsla och önskan att samverka med patienten. Tillsammans utgör dessa faser den sista 

fasen, etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt, som inträder när sjuksköterskan visar 

ett aktivt handlande i den önskan som finns avseende förståelse och förbättring av patientens 

tillstånd. 

Travelbee betraktar kommunikationen som sjuksköterskans viktigaste och största redskap för 

att kunna lära känna patienten, utifrån patienten och där denne befinner sig. En god 

kommunikativ förmåga möjliggör en fin relation och möjliggör en god individanpassad 

omvårdnad (Kirkevold, 2000). 

Cullbergs kristeori 

Livskriser kan utlösas av påfrestningar från händelser i livet. Påfrestande händelser i livet kan 

anses vara en mer naturlig del av livet jämfört med påfrestningar som kan upplevas 

traumatiska. Exempel på en utlösande händelse som kan leda till en livskris kan vara att bli 

förälder (Cullberg, 2006). 

 

Enligt Cullbergs (2006) kristeori, delas förloppet av en traumatisk kris, in i fyra faser. 

Chockfasen är första fasen och kan kvarstå från en kort period upp till ett par dygn. Individen 

kan då uppleva en inre oro, vilket kan innebära en uttalad påfrestning för individen. Fasen 

övergår oftast inom ett par dygn till den andra fasen som är reaktionsfasen. Under andra fasen 

börjar individen förstå innebörden av det som hänt och försvarsmekanismer framträder. 

Försvarsmekanismer är viktiga och fyller sin funktion i den akuta krisen som varar i drygt 

fyra till sex veckor. Efter den akuta krisen under fas ett och två, inträder fas tre som är 

bearbetningsfasen. En successiv återgång till nuet sker där försvarsmekanismerna avtar 

eftersom. Genom en ökad insikt kring händelsen upplever ofta individen ett stort behov av att 

samtala kring det som inträffat och det är ett realistiskt sätt att bearbeta krisen. Fas fyra som är 

nyorientering, har inte något slut. Cullberg anser att individen besitter en förmåga att 

utvecklas efter en traumatisk livskris.  
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Beroende på hur krisen bearbetas kan förmågan stärkas avseende att uppleva gemenskap, 

etablera nya relationer och delta i sociala sammanhang (Cullberg 2006).  

 

Vidare menar Cullberg (2006) att krisstöd är viktigt för att en kris skall leda till utveckling. 

Vårdpersonalens ansträngningar och förståelse för krissituationens dimensioner och den 

drabbades behov är av central betydelse för individens bearbetning av krisen (Cullberg, 

2006).  

Problemformulering  

Psykisk ohälsa ett samhällsproblem  

Psykisk ohälsa ökar i befolkningen och innebär ofta ett svårt lidande på individnivå men är 

också kostsamt för samhället (Persson 2009; Socialstyrelsen, 2011). På samhällsnivå leder 

den psykiska ohälsan till sjukskrivningskostnader och vårdkostnader. Därutöver finns 

kostnader på grund av att den psykiska ohälsan drabbar även anhöriga. Därmed finns stora 

samhälleliga vinster om den psykiska ohälsan kan minskas i befolkningen. Att inom vården 

tidigt förutse de utlösande faktorerna för PPD skulle kunna minska lidandet för alla 

inblandade om nödvändiga åtgärder kan sättas in tidigt.  

Förebygga psykisk ohälsa på individ- och gruppnivå  

Primärvården har en viktig roll på individnivå, när det gäller att observera riskfaktorer och 

symtom på nedstämdhet och depression hos föräldrarna vid besöken på BVC. Enskilda 

kvinnor skulle kunna gynnas av goda samverkansrutiner mellan olika vårdgivare samt tidig 

självskattning med EPDS vid upprepade tillfällen. PPD är vanligt förekommande i 

befolkningen, 8-15 procent (Dennis & Dowswell, 2013), och tidig upptäckt och insatser för att 

förebygga en utvecklad PPD skulle kunna gynna kvinnor som grupp men också deras 

familjer. 

Prevention på nationell nivå  

För att arbeta systematiskt med att tidigt upptäcka och behandla symtom på PPD kan 

nationella riktlinjer vara ett bra stöd. Utan nationella riktlinjer finns risk att vård och 

behandling varierar vart man bor i landet. Enligt författarna finns det behov av att revidera de 

nationella riktlinjerna vad gäller användandet av EPDS. Författarna bedömer att antalet PPD 

fall per år skulle kunna reduceras om självskattningen skedde från tredje trimesten och 

regelbundet under första året.   
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I synnerhet ser författarna att det finns ett behov att undersöka riskfaktorer för PPD i syfte att 

anpassa insatserna proportionerligt till olika behov som finns bland olika grupper i samhället.  

 

Genom att studera redan framtagen forskning inom området kan föreliggande litteraturstudie 

ha betydelse för den kliniska verksamheten och framtida forskning. Minskning av den 

psykiska ohälsan i befolkningen kan i förlängningen leda till positiva vinster på både individ 

och samhällsnivå (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

SYFTE  
Syftet med föreliggande studie var att studera riskfaktorer för förlossningsdepression (PPD). 

Frågeställning  

Finns det faktorer i kvinnors livssituation som har samband med förlossningsdepression 

(PPD), skattad och identifierad med skattningsformuläret, Edinburgh Postnatal Depression 

Scale (EPDS)?  

METOD 

Design 

Författarna genomförde en deskriptiv litteraturstudie baserad på kvantitativa studier med olika 

studiedesign. Enligt Forsberg och Wengström (2003) innebär en litteraturstudie att 

systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom valt ämne eller 

problemområde. 

Sökstrategi 

Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed och PsycINFO. MeSH-termer användes 

vid sökningarna. Initialt genomfördes en bred sökning för en term i taget, sedan avgränsades 

sökningen genom att kombinera sökningar med booleska söktermer: ”AND” samt ”OR”. 

Inklusions – och exklutionskriterier 

Artiklarna på svenska eller engelska med avgränsning ”full text” och ”abstract” inkluderades 

och artiklar på andra språk exkluderades. Studierna skulle även svara på syfte och 

frågeställning samt vara etiskt godkända eller granskade. Sökningarna har begränsats till 

kvantitativa studier för att erhålla ett mer homogent underlag för att möjliggöra en likvärdig 

kvalitetsbedömningsprocess. Vidare har författarna begränsat sökningarna i databaserna 

PsychINFO och PubMed (Tabell 1) till åren 1990-2015.  
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Sökresultat 

För att få en överblick genomfördes den preliminära artikelsökningen med flera sökord i 

kombination. Resultatet av sökstrategin framgår av tabell 1. 

 

 Tabell 1. Sökstrategi och sökträffar 

 

Bearbetning och kvalitetsanalys 

Artiklarna bearbetades och analyserades genom läsning, granskning av exklusions- och 

inklusionskriterier och genom bedömning av resultatet huruvida det svarade på författarnas 

syfte.  Analysarbetet genomfördes i ett första skede enskilt av båda författarna med 

kvalitetsgranskningsmallen av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) som grund. En 

kvalitetsbedömning gjordes och författarna granskade varandras bedömningar som sedan 

diskuterades och motiverades för varandra. I det tredje skedet genomfördes en gemensam 

bedömning av artiklarna, se Bilaga 3. Artiklar som inte svarade på syfte och frågeställning 

exkluderades liksom de som inte faller inom valt tidsintervall. Även de artiklar som 

publicerats på annat språk än svenska eller engelska exkluderades liksom studier där annat 

mätinstrument än EPDS använts. Resultatet i de olika studierna visade olika mönster. För att 

kunna strukturera resultatet på ett systematiskt sätt användes metoden innehållsanalys på ett 

övergripande plan, så kallad manifest analys (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Resultaten sammanfördes och reducerades till liknande exempel och till beskrivande teman 

och kategorier. Den beskrivande redovisningen (Figur 1), kompletterar den kvantitativa 

resultatdelen som anger andelar eller antal som besvarat olika frågor.  

 

Sökord + limits; publicerade efter år 

1990, engelska, free full text, abstract 

 

PsycINFO 

antal artiklar 

(utvalda 

artiklar) 

PubMed antal 

artiklar (utvalda 

artiklar) 

Totalt antal 

utvalda artiklar  

 

Postpartum depression  4738  5774 0 

Postpartum depression  AND EPDS 

AND emergency birth 

3 (0) 6 (3) 2 

Postpartum depression AND 

traumatic birth AND EPDS 

40 (7) 71 (5) 4 

Depression AND EPDS AND 

traumatic birth OR caesarean section   

403 (10) 51442 (16) 10 

Depression AND EPDS AND 

traumatic birth  

5 6 0 
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Kvalitetsbedömning 

Utifrån poängskalan i granskningsmallen av Willman et al. (2006) bedömdes artiklarnas 

kvalité som låg, medel eller hög, se Bilaga 2. De artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet 

exkluderades. Varje fråga i granskningsmallen har ett ”ja”, ”nej” eller ”vet ej” svar”. Ja-svar 

ger 1 poäng. Nej-svar ger 0 poäng. Hög kvalitet motsvarar 10-12 poäng (83,3-100 %), 

medelgod kvalitet kräver 8-9 (66,6-75%) poäng och låg kvalitet motsvarar <8 poäng (<66,6 

%). Bedömningen av artiklarna presenteras i en artikelmatris, Bilaga 3.  

Forskningsetiska överväganden 

Utvalda studier har samtliga tillstånd från etisk kommitté eller har genomgått etisk prövning.  

Etiska godkännanden indikerar att forskarna följt forskningsetiska riktlinjer (Forsberg & 

Wengström, 2008). 
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RESULTAT  
Utifrån det stora antalet funna artiklar valdes slutligen 16 artiklar ut.  Dessa har bearbetats och 

analyserats och resultatet från de granskade artiklarna delades in i teman och kategorier, enligt 

manifest innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). Figur 1 visar samband mellan 

PPD och olika temaområden. Figuren efterföljs av en detaljerad beskrivning av respektive 

tema och dess kategorier.  

 

 

  Figur 1. PPD och dess samband med hälsa, förlossningsupplevelser och socioekonomi. 

Hälsa 

Tidigare psykisk- och fysisk ohälsa  

År 2002 genomfördes en svensk studie där forskarnas syfte var att identifiera vilka 

riskfaktorer som fanns i anknytning till symtom av förlossningsdepression under graviditet 

och den perinatala perioden. Resultatet visar att de största riskfaktorerna som var associerade 

med PPD var sjukskrivning under graviditeten, fler besök hos mödravården, och 

graviditetskomplikationer såsom kraftigt illamående och tidiga sammandragningar samt 

nytillkommen psykisk ohälsa under graviditeten (Josefsson, Angelsjöö, Berg, Ekström, 

Gunnervik et al., 2002). Liknande resultat av ohälsa innan förlossningen framkom i en 

kinesisk studie där depressiva symtom och ångest utvärderas vid fem skattningar hos kvinnor 

som förlösts med kejsarsnitt (Kuo, Chen & Tzeng, 2014). Mätningarna genomfördes under 

och efter graviditeten. Höga värden på EPDS under och efter graviditeten var associerat med 

psykisk ohälsa innan graviditeten. Resultatet visade tre olika nivåer av depression vid 

samtliga skattningar (Kuo, Chen & Tzeng, 2014).  
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Förlossningsupplevelser 

Förlossningsmetod och smärtlindring 

Forskarna Rowlands och Redshaw (2012) från USA undersökte förutom kvinnornas psykiska 

hälsa innan förlossningen, även kvinnors postnatala välbefinnande. Det postnatala 

välbefinnandet varierade beroende på vilken förlossningsmetod de förlöstes med. En högre 

risk för PPD framkom bland kvinnor som fått assisterad förlossning med hjälp av 

förlossningstång jämfört med de som förlöstes med sugklocka. De kvinnor som genomgått 

okomplicerad förlossning visade sig ha lägre risk att drabbas av psykisk ohälsa i jämförelse 

med kvinnor som genomgått komplicerad förlossning (Rowlands & Redshaw, 2012).  

 

Enligt en kinesisk studie var skattning för PPD högre bland de kvinnor som genomgått ett 

planerat kejsarsnitt (Xie, Lei, Wang, Xie, Walker & Wen, 2011). Att ett planerat kejsarsnitt 

som genomförts under regional anestesi (utan sövning) skulle innebära högre risk för PPD 

motsägs av resultatet i den engelska studien av Edwards, Porter och Stein (1994), där det 

framkom att skattning för PPD snarare var högre hos de kvinnor som fått generell anestesi 

(sövning) vid akut kejsarsnitt.  

 

I en finsk studie framkom ingen högre risk för PPD med hänsyn till förlossningsmetod, utan 

det var smärtlindringen som var avgörande för hög skattning på EPDS vid samtliga 

skattningstillfällen. Förlossning utan smärtlindring visade ett samband med PPD speciellt 

direkt efter förlossningen (Hiltunen, Paudaskoski, Ebeling & Moilanen, 2004).  

 

I Libanon genomfördes en studie där det även bekräftades att kvinnor som genomgått 

kejsarsnitt skattade högre för PPD. Kvinnorna undersöktes både under dag två och dag 30-40. 

De skattade högre jämfört med de kvinnor som hade en okomplicerad förlossning (El-

hachem, Rohayem, Bou, Richa, Kesrouani et al., 2014). Forskarna Koo, Lynch och Cooper 

(2003) undersökte även sambandet mellan komplicerad förlossning och utvecklandet av PPD. 

Deras studie visade att kvinnor som genomgått en akut komplicerad förlossning löpte ungefär 

dubbelt så stor risk att utveckla PPD. 
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Socioekonomi 

Ekonomi, utbildning och sociala faktorer 

Flera studier belyser att kvinnor med hög socioekonomisk status, utbildningsnivå och god 

ekonomi skattar lägre för PPD, oavsett förlossningsmetod. Utlösande faktorer för PPD 

framkom hos kvinnor med bristande familjestöd, som var socialt isolerade och psykosocialt 

utsatta. Sjukskrivningar till följd av graviditetskomplikationer bidrog till en påfrestande 

ekonomisk situation. De kvinnor som var lågutbildade eller erhöll socialbidrag var de som 

skattade högst på EPDS efter förlossning (Josefsson et al., 2002; Nielsen, Videbech, 

Hedegaard & Dalby, 2000; Fatoye, Oladimeji & Adeyemi, 2006; Bener, Burgut, Ghuloum & 

Sheikh, 2012; Ahmed, Alalaf & Al-Tawil, 2012; Sword, Kurtz, Thabane, Watt & Grueger, 

2011). 

 

Forskarna Mathisen, Glavin, Lien och Lagerlöv (2013) genomförde en observationsstudie på 

en privat hälsoklinik i Argentina, där över en tredjedel av deltagarna skattade högt för PPD, 

trots att de hade en bakgrund med skyddsfaktorer gällande god socioekonomisk status. 

Studien visade att kvinnor som genomgått kejsarsnitt löper en markant högre risk att drabbas 

av PPD. Två andra studier redovisar liknande resultat, där akut kejsarsnitt har ett tydligt 

samband med PPD, men ingen skillnad avseende utbildningsnivå eller ekonomi (Goecke, 

Voigt, Faschingbauer, Spangler, Beckman et al., 2012 & Koo et al., 2003). 

  

En studie har genomförts i Nigeria där forskarna Fatoye et al. (2006) jämförde symtom på 

depression och ångest under barnsängstiden, bland kvinnor som förlösts med kejsarsnitt eller 

assisterad förlossning med de som genomgått spontan vaginal förlossning. Resultatet visade 

att kvinnor i indexgruppen observerades ha ett samband med symtom av depression och 

ångest. Däremot visade det sig inte vara tydligt sex veckor efter förlossningen vilket var 

bedömningspunkten för diagnostisering för PPD. Forskarna menar att svår förlossning som 

ensam faktor inte kan orsaka PPD. Det framkom att flera sociala riskfaktorer hade stor 

betydelse i sammanhanget. Riskfaktorer som låg socioekonomisk status, sjukskrivning under 

graviditeten, större antal vårdbesök på mödravården, arbetslöshet, bristande familjestöd och 

social isolering i samverkan med förlossningsmetod kunde orsaka PPD (Fatoye et al., 2006).  

Liknande resultat redovisas av forskarna Patel, Murphy och Peters (2005) som jämförde olika 

förlossningsmetoder och risken för PPD.  
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Forskarna i en stor dansk studie identifierade styrkan i de demografiska, obstetriska och 

psykosociala riskfaktorerna för PPD. I deras resultat framkom att hög skattning för PPD inte 

hade samband med förlossningsmetod eller förlossningskomplikationer. Forskarna betonar att 

de starkaste riskfaktorerna för att utveckla PPD är upplevd känsla av isolering under 

graviditeten och psykisk ohälsa i slutet på graviditet (Nielsen et al., 2000). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka riskfaktorer för PPD, som mäts med 

skattningsformuläret, Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). I studien framkom att 

psykisk ohälsa var vanligt förekommande hos många efter förlossning och då speciellt efter 

komplicerad förlossning. Det framkom även att det fanns olika samverkande riskfaktorer för 

utvecklande av PPD, se figur 1.  

Hälsa  

 

Forskning har visat att det finns riskfaktorer avseende psykisk och fysisk ohälsa under och 

efter graviditeten som kan utlösa förlossningsdepression (Josefsson et al, 2002 & Kuo et al, 

2014). Riskfaktorerna som identifierats är dels depression samt fysisk ohälsa i form av 

graviditetskomplikationer, graviditetsillamående, värk och sammandragningar. Illamående 

och sammandragningar är vanliga symtom under graviditeten och författarna menar att 

bakomliggande orsak till symtomen ibland kan förbises om vårdåtgärden endast har fokus på 

att lindra symtom. Bakomliggande orsak till symtomen skulle kunna vara allvarligare psykisk 

ohälsa men som under graviditeten associeras till illamående, värk, eller tillfällig psykisk 

nedstämdhet. Dessa symtom kan resultera i täta vårdbesök vilket författarna anser bör vara ett 

observandum för risk att utveckla förlossningsdepression. Därmed bör kvinnor med många 

vårdbesök inom mödravården, uppmärksammas och utredas mer grundligt i syfte att 

förebygga PPD (Josefsson et al, 2002 & Kuo et al, 2014).  

 

I samtliga studier har en validerad EPDS skala använts som screeningverktyg förutom en 

studie genomförd i Malaysia (Koo et al., 2003). EPDS bedöms ha stor tillförlitlighet även vid 

tidig skattning, det vill säga i början av graviditeten.  
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Flera studier visar att tidig skattning har betydelse då det kan avspeglar ett mer tillförlitligt 

PPD resultat än vid senare skattning, och samtidigt identifiera riskfaktorer tidigt i graviditeten 

(El-hachem et al., 2010). Att identifiera tidiga depressionssymtom är viktigt för att förebygga 

utvecklande av PPD. I Sverige skattas kvinnor mellan vecka 6-8 efter förlossningen och 

skattas normalt endast vid ett tillfälle, vilket författarna anser kan vara en riskfaktor. Symtom 

kan missas när skattningen sker sent och endast vid ett tillfälle. Författarna anser därmed att 

utvärdering av nuvarande skattningsrutiner bör ses över då flera studier visar på att tidigare 

skattning och vid flera tillfällen skulle kunna identifiera symtom och riskfaktorer för PPD. 

 

El-hachem et al. (2010) anser att det troligtvis finns ett stort mörkertal av PPD, vilket 

författarna grundar på många studiers stora bortfall, exkluderingar och bristande uppföljning. 

I föreliggande analysarbetet av resultaten har flera metodologiska utmaningar identifierats 

avseende just mörkertalet av PPD. Exempelvis har de kvinnor som inkluderats i de olika 

studierna skattas för PPD vid första tillfället och följs sedan upp vid kommande 

skattningstillfällen, medan övriga inte följs upp alls. El-hachem et al. (2014) följde till 

exempel upp de 75 kvinnor som skattades för PPD dag två men resterande 153 exkluderades. 

Det innebär att om dessa kvinnor utvecklar PPD efter dag två, är de inte medräknade i 

resultatet utan blir ett mörkertal. Om samtliga deltagare skattas vid systematiska 

skattningstillfällen, kommer även mörkertalet att minimeras.  

 

Detta ligger även i linje med Socialstyrelsens rekommendationer (Socialstyrelsen, 2010).  Det 

innebär med andra ord att i denna litteraturstudie uttala sig om prevalensen och riskfaktorer 

för PPD relaterat till komplicerad förlossning. Det kan dock konstateras att kvinnors psykiska 

hälsa bör uppmärksammas både före, under och efter förlossning, då det ändå finns samband 

mellan kvinnans psykiska status perinatalt påverkar riskerna för eventuell utvecklande av 

PPD, se Figur 1.  

 
Förlossningsupplevelser 

Resultaten var ibland motsägande, som exempelvis att förlossningsmetod inte har någon 

inverkan på skattningsresultat för PPD, dock har smärtstillningsmetod betydelse (Hiltunen et 

al., 2003 & Patel et al., 2005). Medan andra studier visade på tydliga samband mellan 

kejsarsnitt och PPD (Koo et al., 2013). Fler studier visade på samband mellan 

förlossningsmetod och PPD än de som visade på icke-samband.  
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Det kan därför vara av vikt att uppmärksamma vilken förlossningsmetod samt vilka 

instrument som använts vid förlossningen. Exempelvis skattade kvinnor som blev förlösta 

med förlossningstång högre på PPD jämfört med kvinnor som förlöstes med sugklocka 

(Rowlands et al., 2012).  

 

Kvinnor som förlösts med generell anestesi vid akut förlossning, skattade högt för PPD 

(Edwards et al., 1994). Detta kan tolkas som om orsakerna kan handla om upplevelsen av 

brist på kontroll, jämfört med planerat kejsarsnitt där kvinnan är med i planeringen och är 

vaken under ingreppet.  Vidare kan det även tolkas som att skillnaden beror på att kvinnorna i 

de aktuella studierna är högutbildade och kommer från en högre medelklass (Edwards et al., 

1994 & Goecke et al., 2012).  Kvinnor som är högutbildade bedöms av författarna vara vana 

att inhämta kunskap vilket i detta fall kan bidra till insikt i risker, för - och nackdelar med 

kejsarsnitt. Det i sin tur kan även bidra till kvinnornas oro och högre skattning på PPD som 

redovisats av Xie et al. (2011). 

Socioekonomi 

Resultatet visar även att PPD drabbar kvinnor i alla grupper oavsett socioekonomisk status 

(Mathisen et al., 2013; Goecke et al., 2012 & Koo et al., 2003). Däremot framkommer det i 

flera andra studier (Josefsson, et al. 2002; Nielsen et al., 2000; Fatoye et al. 2006; Bener et al., 

2012, Ahmed, et al., 2012 & Sword, et al., 2011) att de utlösande faktorerna för PPD var 

sociala faktorer som social isolering och psykosocial ohälsa. Författarna tror att god 

livstillvaro kan medföra en bieffekt, i form av bristande erfarenhet att hantera motgånger. Det 

skulle kunna vara en bidragande orsak till att även denna grupp skattade högt för PPD.  

 

Det kan därmed konstateras att det finns flera faktorer som kan bidra till kvinnors psykiska 

ohälsa i samband med graviditet och förlossning. Författarna bedömer att en bidragande orsak 

kan vara att socioekonomiska faktorer påverkar både graviditet, förlossning och den 

postnatala tiden. Det kan leda till både stress och känslomässig instabilitet vilket i sin tur kan 

leda till PPD. 

 

Gemensamt för flera studier (Josefsson, et al. 2002; Nielsen et al., 2000; Fatoye et al. 2006; 

Bener et al., 2012, Ahmed, et al., 2012 & Sword, et al., 2011) är att det framkommit att de 

utlösande faktorerna för PPD var sociala faktorer som social isolering och psykosocial ohälsa.  
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Författarna anser att utvärdering av nuvarande skattningsrutiner bör ses över då flera studier 

visar på att tidigare skattning och vid flera tillfällen skulle kunna identifiera symtom och 

risker för PPD. Att genomgå en komplicerad förlossning är en kris och utan att 

uppmärksamma de psykologiska aspekterna finns risken att de traumatiska upplevelserna 

förblir obearbetade. Enligt Cullberg är krisstöd viktigt för att krisen skall kunna leda till 

utveckling (Cullberg, 2006).   

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv för att utveckla vården 

Under graviditeten träffar kvinnan barnmorskan på mödravården vid flera tillfällen och enligt 

Travelbees omvårdnadsteori är kommunikationen sjuksköterskans viktigaste och största 

redskap för att kunna etablera en kontakt som blir grunden för en fin relation under vårdtiden 

(Kirkevold, 2000).  Vid skattning vid ett enstaka tillfälle misstänker författarna att en del 

kvinnor inte vill erkänna hur de egentligen mår vilket medför att de skattar lägre på EPDS.  

Travelbee menar att det är sjuksköterskans ansvar att göra en individuell bedömning utifrån 

patientens upplevelse av situationen därmed bör vården inte enbart utgå från poängen på 

EPDS.  Gemensamt för Cullberg och Travelbee är att de anser att redskap behövs för att 

kunna hantera och bearbeta krisen och det svåra som inträffat (Cullberg, 2006 & Kirkevold, 

2000). Tolkningen av dessa teorier kopplat till fynden i föreliggande studie är att ansvaret 

ligger på vårdpersonalen att ge de nödvändiga redskapen gällande individens förutsättningar 

att bearbeta krisen genom att tidigt identifiera kvinnor som ligger i riskzonen för att utveckla 

PPD. 

Metoddiskussion  

Svagheten med föreliggande studie är det begränsade antalet studier på området, vilket 

innebär att det inte går att entydigt påvisa direkta orsakssamband mellan PPD och faktorer i 

kvinnans livssituation under graviditet och förlossning. Att det inte erhölls fler artiklar vid 

sökningarna kan även bero på den sökstrategi och sökord som valdes. Studiernas olika design 

och kontext gjorde det också svårt att jämföra dem med varandra. Lagstiftning, religion och 

andra kulturella faktorer kan ha påverkat resultaten. Samtidigt kan det också ses som en styrka 

att inkludera olika länder, då det ger en inblick i hur det ser ut internationellt. En ytterligare 

begränsning är att forskarna i de olika studierna har använt sig av olika nivåer för cut-off på 

EPDS skalan och olika skattningstillfällen, vilket försvårade jämförelser mellan studierna. 

Länderna har satt olika poänggränser (≥4-12) för depressionssymtom och PPD.  
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Antal bedömningstillfällen har varierat mellan 1-5, liksom även bedömningsintervall direkt 

efter förlossning och 6 månader senare.  Som lägst poäng anses 4 innebära milda 

depressionssymtom, 5-9 medelsvåra depressionssymtom, 10-12 allvarliga depressionssymtom 

samt ≥13 mycket allvarliga depressionssymtom. De flesta har satt >9 som gräns för PPD och 

har 1-3 bedömningstillfällen (El-hachem et al., 2014; Koo et al., 2003 & Fatoye et al., 2006). 

Olika cut-off nivåer och antal skattningstillfällen liksom skattningsintervall, försvårar 

möjligheten för författarna att dra slutsatser av resultatet.  

Trots att samband framkommit mellan tidig och senare skattning för PPD är det viktigt att 

vara kritisk med tanke på att studierna är olika och har inkluderat olika antal sociala 

parametrar som i vissa studier visat sig vara avgörande för utvecklandet av PPD. Detta 

medförde en begränsning som påverkade författarnas analysarbete. Om författarna hade valt 

att endast inkludera studier med en på förhand angiven cut-off hade sökresultatet troligtvis 

utmynnat i färre artiklar. 

Att vara två författare kan betraktas som en styrka då texterna har diskuterats och 

kvalitetsgranskats utifrån olika perspektiv. Det minskar risken för feltolkning och subjektiva 

bedömningar (Bildtgård & Tielman, 2007). Innehållsanalysen syftade till att kategorisera 

fynden i artiklarna för att bättre kunna beskriva och presentera dem snarare än att analysera 

djupare mönster i de enskilda studierna. Enligt Granheim och Lundman (2004), är metoden 

användbar för det syftet.  

En djupare analys (latent analys) av de enskilda studierna hade möjligen genererat en mer 

deskriptiv bild av resultatet men studierna i föreliggande studie var av kvantitativ design och 

innehöll ingen data för den typen av analys.  

Den sammantagna bedömningen är att resultatet visar att det finns samband mellan PPD och 

faktorer hos kvinnan, såsom psykisk och fysisk hälsa innan förlossningen, 

förlossningsupplevelser och socioekonomi. 

Klinisk implikation – studiens värde för framtiden 

Under en graviditet åligger det primärvården att följa upp graviditetsförloppet. Ansvaret går 

sedan över till slutenvården och förlossningen för en tid innan det åter blir primärvårdens 

ansvar. BVC fokuserar till största delen på barnet och det är ändå där som EPDS skattningen 

av kvinnan sker.  
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Författarnas funderaringar är om BVC är rätt instans för EPDS skattning eller om det borde 

åligga mödravården, som en uppföljning efter graviditet och förlossning. Det är barnmorskan 

som mamman har följts upp av under graviditeten och haft möjlighet att utveckla en 

ömsesidig förståelse och kontakt med.  

 

Med ökad kunskap inom primärvården, om kvinnans välbefinnande under graviditeten, skulle 

barnmorskan i ett tidigt skede identifiera kvinnor som riskerar att få PPD. Genom uppföljning 

och beaktande av hälsa under graviditeten, förlossningsupplevelser och metod, kan det finnas 

chans att minimeras risken att kvinnor i riskzonen för att PPD förbises. Författarna anser 

också att etablerade samverkansrutiner mellan olika huvudmän skulle minska risken att någon 

kvinna med depressiva symtom missas under första tiden.  

 

Genom identifikation av kvinnor i riskzonen med hjälp av EPDS och individuell bedömning 

kan insatser tidigt sättas in och på så vis förebygga PPD (Nielsen et al., 2000). Men även 

antalet skattningstillfällen har betydelse för utfallet av PPD. För få tillfällen liksom för glesa 

mätningar eller sena skattningstillfällen efter förlossningen ökar risken för att förbise 

drabbade kvinnor, enligt Kuo et al. (2014).  Författarna ser även att det finns ett behov av fler 

studier av god kvalité på området som kan öka kunskapen om betydelsen av olika cut-off 

nivåer, skattningstillfällen och uppföljningar. En minskning av den psykiska ohälsan hos 

befolkningen kan i förlängningen leda till positiva vinster på både individ och samhällsnivå 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

 

Slutsats 
Resultatet i föreliggande studie indikerar samband mellan PPD, och psykisk och fysisk hälsa 

innan förlossningen, förlossningsupplevelser och socioekonomi. Det är därmed viktigt att 

vårdpersonal före, under och efter förlossningen är uppmärksam på dessa riskfaktorer. 

Systematisk användning av EPDS kan bidra till att tidigt upptäcka symtom på psykisk ohälsa, 

vilket möjliggör tidiga insatser för att förebygga PPD.  
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Bilaga 1. EPDS-formulär (svensk version) 
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Bilaga 2. Bedömningsprotokoll  
 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 
 

Urvalsförfarandet beskrivet?    Ja  Nej 
 

Representativt urval?    Ja  Nej  

Randomiseringsförfarande beskrivet?    Ja  Nej  Vet ej  

Likvärdiga grupper vid start?    Ja     Nej  Vet ej 

Analyserade i den grupp som de 
randomiserades till?    Ja    Nej  Vet ej 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, 

NNT, konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk 

signifikans, power- beräkning) 

……………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande  bedömning  av kvalitet 
 

 Bra    Medel   Dålig 

 Kommentar 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
 

Granskare  sign: ………………… 

 

 

Bortfall 
  

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja  N

e

j 
Bortfallsstorleken beskriven?  Ja  Nej 

Adekvat statistisk metod?  Ja  Nej 

Etiskt resonemang?  Ja  Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida? 

 
 

 Ja 

 
 

 Nej 

Är instrumenten reliabla?  Ja  Nej 

Är  resultatet generaliserbart?  Ja  Nej 
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Bilaga 3. Artikelmatris  

Kvalitetsbedömning, enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

 
Författare, år, 

land 

Titel Syfte  Metod Resultat Samband mellan 

komplicerad 

förlossning och 

PPD 

*Kvalitet/evidensgrad 

Ahmed, Alalaf,   

Al-Tawil,  

 

2012,  

 

Irak 

Screening for 

postpartum 

depression using 

Kurdish version of 

Edinburgh 

postnatal 

depression scale. 

Undersöka riskfaktorer 

liksom förekomsten av 

förlossningsdepression. 

En tvärsnittsstudie 

 

 

Slumpmässigt urval på 

1000 kvinnor från en 

databas med 28 456 

kvinnor. 

 

Bortfall 4,2 % 

 

Mätningen genomfördes 

6-8 veckor postpartum.  

 

28,4 % skattade för 

PPD.  

Kvinnorna uppvisade 

symtom på PPD.  

Riskfaktorer som 

associerades med förhöjd 

risk var bland annat 

kejsarsnitt, tidigare psykisk 

sjukdom liksom ärftlighet 

för psykisk sjukdom. En 

hög socioekonomisk status 

minskade dock risken för 

PPD 

JA Medel 

9/12 

75 % 

 

Tvärsnittsstudie sänker kvaliteten, 

dock lågt bortfall och identifikation 

av riskfaktorer som håller kvalitén 

Bener, Burgut, 

Ghuloum, Sheikh,  

 

2012,  

 

Qatar 

A study of 

postpartum 

depression in a fast 

developing 

country: 

prevalence and 

related factors 

Syftet var att identifiera 

riskfaktorer för 

förlossningsdepression 

genom skattningsskalan 

EPDS. 

Prospektiv 

tvärsnittsstudie 

Skattning med hjälp av 

EPDS, vid ett tillfälle 

sex månader 

postpartum.  

Totalt 17,6 % förekomst 

av PPD. Av dessa hade 

36,2 % genomgått 

kejsarsnitt jämfört med 

28,8 % som haft spontan 

vaginal förlossning. 

Resultatet visade att 

riskerna för att utveckla 

PPD var ekonomiska 

svårigheter, prematur 

födslar, bristande 

familjestöd och brister i 

äktenskapliga relationer. 

Framkom även en 

signifikant högre risk att 

drabbas av PPD efter 

kejsarsnitt jämfört vaginala 

förlossning.  

JA Hög 

10/12 

83,3 % 

 

God identifikation av riskfaktorer 

stärker kvalitén, trots endast en 

skattning. 

Edwards, 

Porter, Stein, 

A pilot study of 

postnatal 

Studera sambandet med 

förlossningsdepression 

Retrospektiv jämförande 

studie. 

Fler fall av PPD efter 

kejsarsnitt jämfört med en 

JA Hög 

10/12 
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1994, 

 

Storbritannien  

depression 

following 

caesarean section 

using two 

retrospective self-

rating instruments 

bland försökspersoner 

som genomgått 

kejsarsnitt och de som 

genomgått vaginal 

förlossning. 

Indexgrupp (103 

deltagare, bortfall 31,3 

%) med kejsarsnitt 

jämfördes med 

kontrollgrupp (93 

deltagare, bortfall 38%) 

med vaginal förlossning 

vaginal förlossning. 

Signifikant högre andel 

som drabbats av PPD efter 

generell anestesi än vid 

regional anestesi 

83,3 % 

Välpresenterad analys stärker trots 

något högt bortfall 

El-Hachem, 

Rohayem, Bou, 

Richa, Kesrouani, 

Gemayel, Aouad, 

Hatab, Zaccak, 

Yaghi, Salameh, 

Attieh,  

 

2014, 

 

Libanon 

Early 

identification of 

women at risk of 

postpartum 

depression using 

the Edinburgh 

Postnatal 

Depression Scale 

(EPDS) in a 

sample of 

Lebanese women. 

Att bedöma om EPDS 

poäng ≥ 9 dag 2 

postpartum (D2) 

förutsäger en 

depressiv episod mellan 

dagarna 30 och 40 

postpartum (D30-40). 

Longitudinell studie. 

228 deltagare valdes 

slumpmässigt ut. 

Bortfall 6,9% 

 Två skattningar, dag två 

>9 på EPDS 33.3% 

skattade för PPD och 

efter 30-40 dagar 

skattade 25% av dessa 

för PPD.  

EPDS kan betraktas som ett 

tillförlitligt 

screeningsverktyg så tidigt 

som D2 efter förlossning. 

JA Medel 

9/12 

75 % 

Lågt bortfall, men 153 deltagare 

följdes inte upp vid andra 

skattningen – sänker kvaliteten 

Fatoye, 

Oladimeji, 

Adeyemi,  

 

2006, 

 

Nigeria 

 

Difficult delivery 

and some selected 

factors as 

predictors of early 

postpartum 

psychological 

symptoms among 

Nigerian women 

Studera depressiva och 

ångestsymtom under 

barnsängstiden, 

puerperium, bland 

nigerianska kvinnor som 

genomgått svårt 

förlossning (indexgrupp) 

och de som genomgått 

spontan vaginal 

förlossning 

(kontrollgrupp) 

Jämförande 

observationsstudie  

 

Indexgrupp på 83 

personer jämfördes med 

lika stor kontrollgrupp.  

Indexgruppen hade ett 

samband med symtom av 

depression och ångest, 

däremot visade det sig inte 

vara tydligt sex veckor efter 

förlossningen vilket var 

bedömningspunkten för 

diagnostisering av 

förlossningsdepression. 

NEJ Låg 

7/12 

58,3 % 

 

Saknar bortfallsredovisning, även 

antal i regressionsanalysen 

Goecke, Voigt, 

Faschingbauer, 

Spangler, 

Beckman, Beetz, 

 

2012, 

 

Tyskland 

The association of 

prenatal 

attachment and 

perinatal factors 

with pre- and 

postpartum 

depression in first 

–time mothers. 

Undersöka sambandet 

mellan perinatala 

faktorer och 

depressionssymtom 

förstagångsföderskor. 

Samt att identifiera 

mödrar som löper större 

risk att utveckla PPD. 

Prospektiv studie 

161 kvinnor deltog vid 

start.  

 

Skattning före 

förlossningen, 3 veckor, 

6 månader och 18 

månader postpartum 

med hjälp av EPDS. 

 

Kvinnor som genomgick 

akut kejsarsnitt skattade 

högre EPDS poäng jämfört 

med de kvinnor som hade 

ett planerat kejsarsnitt och 

vaginala förlossningar. 

JA Medel 

9/12 

75% 

Högt bortfall som sänker kvalitén, 

dock fler skattningstillfällen vilket 

stärker studien 
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Totalt bortfall 19 % 

 

Högsta skattningen för 

PPD var 7,6 % 3 veckor 

postpartum.  

 

Hiltunen, 

Raudaskosk, 

Ebeling, 

Moilanen, 

 

2004, 

 

Finland 

Does pain relief 

during delivery 

decrease the risk 

of postnatal 

depression? 

Undersöka om god 

smärtlindring under 

förlossningen kunde 

minska risken för 

förlossningsdepression. 

Prospektiv 

uppföljningsstudie 

 

Två mätningar, en vecka 

och fyra månader 

postpartum. Vid start 

185 deltagare (16,2 % 

PPD. Därefter ett 

bortfall på 12,5%.  

Andra mätningen (13% 

PPD). 

Det visade sig finnas ett 

samband mellan högre 

poäng på EPDS formuläret 

en vecka efter 

förlossningen med de som 

inte erhållit smärtlindring 

JA Medel 

9/12 

75% 

Något snäv studie, inga övriga 

riskfaktorer tas med i 

bedömningen. 

Josefsson, 

Angelsiöö, Berg, 

Ekström, 

Gunnervik, 

Nordin, Sydsjö,  

 

2002 

 

Sverige 

Obstetric, somatic, 

and demographic 

risk factors for 

postpartum 

depressive 

symptoms. 

Identifiera vilka 

riskfaktorer som fanns i 

anknytning till symtom 

av PPD under graviditet 

och den perinatala 

perioden. 

Kontroll fallstudie. 

Av 1558 kvinnor från en 

tidigare studie valdes 

132 kvinnor (8,4 %) till 

indexgruppen och 262 

(16,8%) till 

kontrollgruppen. 

Bortfall 4,4 %.  

 

8,8 % skattade för PPD. 

Riskfaktorerna var 

sjukskrivning under 

graviditet, större antal 

vårdbesök på mödravården, 

psykisk ohälsa, tidiga 

sammandragningar samt 

komplikationer perinatalt. 

Riskfaktorer för PPD kan 

identifieras redan under 

graviditeten 

JA Hög 

10/12 

83,3% 

Litet bortfall i stor studie, höjer 

kvalitén 

Koo, Lynch, 

Cooper, 

 

2003, 

 

Malaysia 

Risk of postnatal 

depression after 

emergency 

delivery 

Att undersöka om 

kvinnor som genomgått 

akut förlossning löper 

ökad risk att utveckla 

förlossningsdepression. 

Retrospektiv jämförande 

kohortstudie design 

 

Data bestod av EPDS 

skattning från 246 

malaysiska kvinnor 

(bortfall på 1,6 %). 

Kvinnorna som genomgått 

akut förlossning hade 

ungefär dubbelt så stor risk 

att utveckla PPD 

JA Låg 

7/12 

58,3 % 

Ej validerat EPDS formulär sänker 

kvalitén  

Kuo, Chen, 

Tzeng, 

 

2014, 

 

Depression and 

anxiety trajectories 

among women 

who undergo an 

elective cesarean 

Att utvärdera depressiva 

symtom och ångest med 

hjälp av EPDS och 

Statligt Anxiety 

Inventory (STAI) hos 

Prospektiv longitudinell 

studie 

 

150 kvinnor tillfrågades, 

bortfallet var 14 %. 

Drygt en tredjedel skattade 

höga eller mycket höga 

poäng, lindriga symtom på 

depression och ångest var 

vanligast 

JA Hög 

10/12 

83,3 % 

Flera uppföljande 

skattningstillfällen stärker studien 
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Kina section. kvinnor som förlösts 

med kejsarsnitt 

Mätning genomfördes 

under fem tillfällen: 

tredje trimesten, 1 dag, 1 

vecka, 1 månad och 6 

månader efter 

förlossningen.  

Mathisen, Glavin, 

Lien, Lagerlöv, 

 

2013, 

 

Argentina 

Prevalence and 

risk factors for 

postpartum 

depressive 

symptoms in 

Argentina: a cross-

sectional study. 

Att beskriva förekomsten 

av PPD symtom och visa 

möjliga associationer 

med tänkbara 

riskfaktorer 

Kvantitativ enkätstudie, 

observationsstudie. 

 

Strikt urval med 86 

kvinnor. Bortfall 33,6 

%. 

 

31,4 % skattade <4 på 

EPDS 

Lika många skattade 5-9 

poäng.  

18,6 % skattade 10-12 

poäng.  

Lika många skattade 

>13 poäng 

 

Av samtliga 

poänggrupper hade totalt 

66 % genomgått 

kejsarsnitt. 

Kvinnor som genomgått 

kejsarsnitt löper en markant 

högre risk att drabbas av 

PPD 

JA Låg 

7/12 

58,3 % 

 

Selekterat urval och högt bortfall, 

drar ned kvaliteten 

Nielsen, 

Videbech, 

Hedegaard, 

Dalby,  

 

2000, 

 

Danmark 

Postpartum 

depression: 

identification of 

women at risk. 

Att identifiera styrkan i 

de demografiska, 

obstetriska och 

psykosociala 

riskfaktorerna för 

förlossningsdepression. 

Samhällsbaserad, 

prospektiv kohort 

uppföljningsstudie 

baserad på enkäter 

 

EPDS användes. 5252 

deltagare fullföljde 

studien. Bortfall 22 % . 

5,5 % skattade för PPD.  

 

 

Riskfaktorerna var psykiskt 

lidande i slutet på 

graviditeten och social 

isolering under 

graviditeten. 

 

Inget samband mellan 

förlossningskomplikationer 

och PPD. 

NEJ Hög 

10/12 

83,3 % 

 

Tar hänsyn till fler bakomliggande 

riskfaktorer 

Patel, Murphy, 

Peters,  

Operative Delivery 

And Postnatal 

Att utvärdera sambandet 

mellan planerat 

Prospektiv 

populationsbaserad 

Visade sig vara en liten 

marginell skillnad på de 

NEJ Medel 

9/12 
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2005, 

 

Storbritannien 

Depression: A 

Cohort Study. 

kejsarsnitt och 

förlossningsdepression 

jämfört med planerad 

vaginal förlossning och 

förlossningsdepression. 

kohortstudie. 

 

Bortfall på 25,5 %. 10 

934 deltagare av totalt 

14 663 fyllde i EPDS 

formuläret 8 veckor 

postpartum. Drygt 10 % 

skattade  för PPD 

oavsett 

förlossningsmetod. 

olika 

förlossningsmetoderna och 

risk för 

förlossningsdepression. 

75% 

Tog inte med bakomliggande 

orsaker vilket sänker kvaliten 

Rowlands, 

Redshaw, 

 

2012, 

 

USA 

Mode of birth and 

women's 

psychological and 

physical wellbeing 

in the postnatal 

period 

Att se om det fanns ett 

samband mellan normala 

eller komplicerade 

förlossningar och 

kvinnors psykiska 

problem samt 

hälsoproblem. 

Sekundär analys av 

slumpmässigt urval av 

mätdata från data från 

födelseregistret. Utifrån 

denna deltog 5332 (55 

%) som besvarade 

EPDS formuläret. 

Bortfall 45 %.  

De som genomgått normal 

förlossning hade lägre risk 

att drabbas av postnatal 

ohälsa. Förlossningsmetod 

har betydelse för kvinnors 

psykiska hälsa postnatalt 

JA Medel 

8/12 

66,6 % 

 

Stort bortfall, god analys förstärker 

dock. 

Sword, Kurtz, 

Thabane, Watt, 

Krueger, Farine, 

Foster,  

 

2011, 

 

Kanada 

Is mode of 

delivery associated 

with postpartum 

depression at 6 

weeks: a 

prospective cohort 

study. 

Undersöka om samband 

fanns mellan 

förlossningsmetod och 

postpartum depression, 

sex veckor efter 

förlossningen 

Prospektiv kohortstudie. 

 

2560 deltagare i studien. 

1/3 av deltagarna hade 

genomgått kejsarsnitt.  

Olika riskfaktorer för 

utvecklandet av PPD 

framkom, 

förlossningsmetod hade 

dock inte en betydande 

inverkan.   

NEJ Medel 

9/12 

75% 

Identifierar riskfaktorer men 

exkludering av kvinnor med ohälsa 

eller graviditetskomplikationer 

vilket sänker kvalitén något 
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Xie,  

Lei,  

Wang, 

Xie, Walker, 

Wen,  

 

2011, 

 

Kina 

Cesarean Section 

and Postpartum 

Depression in a 

Cohort of Chinese 

Women with a 

High Cesarean 

Delivery Rate 

Att studera om 

kejsarsnitt är förknippat 

med ökad risk för PPD 

Prospektiv kohortstudie. 

666 deltagare, varav 534 

fullföljde studien. 454 

av dessa genomgick 

kejsarsnitt, 19,3 % av 

dessa skattade för PPD.  

 

Bortfall 20%  

Resultatet tyder på att 

kejsarsnitt överlag innebär 

en ökad risk för PPD 

jämfört med vaginala 

förlossningar 

JA Medel 

9/12 

75% 

 

Flera undergrupper utifrån 

indikation till kejsarsnitt, dock 

ojämna grupper som bidrar till 

svårtolkning  

*Hög kvalitet = 10-12 poäng (83,3-100 %), Medel kvalitet = 8-9 poäng (66,6-75 %), Låg kvalitet = <8 (<66,6 %) 


