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SAMMANFATTNING 

Bakgrund   

Att bli mamma kan uppfattas som en omtumlande händelse i en kvinnas liv. Kvinnor som inte 

varit deprimerade under graviditeten kan utveckla en depression efter förlossning, en så kallad 

postpartumdepression. Det krävs mod hos sjuksköterskan för att kunna bedriva god omvårdnad 

där sjuksköterskan i mötet med patienten tar hänsyn till relationen och möjliggör partnerskap. I 

denna studie kommer därför faktorer som påverkar sjuksköterskans vårdrelation med kvinnor 

som lider av postpartumdepression att belysas.  

Syfte  

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans vårdrelation med kvinnor som lider 

av postpartumdepression. 

Metod  

Designen som valdes för studien var litteraturöversikt som omfattar vetenskapliga artiklar. Dessa 

har tagits fram genom databassökningar i PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultatet 

baserades på 17 vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades. 

Resultat 

Resultatet utgjordes av tre kategorier. Kunskap och information, Vårdrelation samt Stöd och 

uppmuntran. Resultatet visade att sjuksköterskan ska ha kunskap kring ämnet 

postpartumdepression för att kunna identifiera sjukdomen och kunna informera patienten. 

Sjuksköterskans förmåga att skapa vårdrelationer är grundläggande för om kvinnan kommer att 

vilja ta emot vården eller inte och därmed avgörande för kvinnans tillfrisknande. Stöd och 

uppmuntran är betydande i omvårdnaden som bör ske på ett familjefokuserat sätt.  

Slutsats 

Sjuksköterskan spelar en central roll i omvårdnaden av kvinnor som lider av 

postpartumdepression. Trots att studier visar att sjuksköterskor i de flesta fall är de första som tar 

emot kvinnorna som söker vård för depressiva symtom efter graviditet, så är kunskapen om 

denna sjukdom begränsad. Mer forskning krävs för att förbättra identifieringen och behandlingen 

av kvinnor med postpartumdepression inom sjukvårdsområdet. 

 

 

Nyckelord: Lidande, Omvårdnad, Postpartumdepression, Sjuksköterskans roll, Vårdrelation  

  



 
 

ABSTRACT 

 

Background 

 

Becoming a mother may be a tumultuous event in a woman’s life. It is common that women who 

have not been depressed during pregnancy may develop postnatal depression, also known as 

postpartum depression. In order to facilitate a good working relationship between the nurse and a 

new mother suffering from postpartum depression, courage and consideration of the 

circumstances on behalf of the nurse are necessary. This study aims to highlight the nurse’s 

significance in the care of women with postpartum depression. 

 

Aim 

 

The aim of this study was to describe factors that affect the alliance between the nurse and the 

woman suffering from postpartum depression. 

 

Method 

The design of the study is that of a literature review. A search of the databases PubMed, 

CINAHL and PsycINFO resulted in 17 articles. These articles were reviewed and analysed.  

 

Results 

The review resulted in three major categories; Knowledge and information, The relationship 

between the nurse and the patient, and Support and encouragement. The results implicated that 

the nurse needs be knowledgeable about postpartum depression in order to identify the disorder 

and provide the patient with relevant information. The results showed that women with a good 

working alliance with the nurse were far more likely to accept care, and thus more likely to 

recover from postpartum depression. The role of the nurse is therefore crucial to the woman’s 

recovery. Support and encouragement was found important to be delivered to the entire family. 

 

Conclusions 

The role of the nurse when providing care for women suffering from postpartum depression was 

found to be of great significance. Even though nurses often are the first in contact with women 

seeking care for depressive symptoms after pregnancy, the knowledge about postpartum 

depression is limited. Further research is needed to improve the identification and treatment of 

women with postpartum depression in the nursing field.   

 

 

Keywords: Alliance, Nurse’s role, Nursing care, Postpartum depression, Suffering 
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INLEDNING 

Att bli mamma kan uppfattas som en omtumlande händelse i en kvinnas liv. Upplevelsen av 

förlossningen och stödet från vårdpersonal och partner är centralt för kvinnan under 

förlossningen men även efteråt (Bohren, Hofmeyr, Sakala, Fukuzawa & Cuthbert, 2017). Även 

om kvinnan bär med sig en bra erfarenhet från förlossningen kan tiden efteråt upplevas som 

intensiv. Kvinnans humör kan även skifta vilket vanligtvis går över, men i vissa fall kan dessa 

svängningar leda till ett depressivt tillstånd (Borgfeldt, Sjöblom, Strevens, & Wangel, 2019). 

Kvinnor som inte varit deprimerade under graviditeten kan utveckla en depression efter 

förlossning, en så kallad postpartumdepression (PPD), även känd vid namnet 

förlossningsdepression (Studd, 2015). Kunskapen kring denna form av depression bör öka så att 

de drabbade kvinnorna i sin tur kan få så snabb och adekvat hjälp som möjligt med sin 

depression. Det krävs mod hos sjuksköterskan för att kunna bedriva en god omvårdnad där 

lidande lindras, hälsa främjas och där sjuksköterskan i mötet med patienten tar hänsyn till 

relationen och möjliggör partnerskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Idén om att 

undersöka detta ämne kom av det gemensamma intresset för kvinnohälsa. I denna studie kommer 

därför faktorer som påverkar sjuksköterskans vårdrelation med kvinnor som lider av 

postpartumdepression att belysas med litteraturöversikt som design. 

  

BAKGRUND 

Depression 

I en studie av Folkhälsomyndigheten uppger 17 procent av befolkningen att de har nedsatt 

psykiskt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2018). I en undersökning där drygt 42000 

personer intervjuades visade det sig att 25 procent av kvinnorna hade haft minst en depression i 

livet (Allgulander, 2014). Det har även visat sig att risken för att drabbas av depression är 

relaterat till bland annat arv och miljö. Uppkomsten av depression styrs både av bristande sociala 

förhållanden och det fysiologiska såsom underproduktion av eller brist på serotonin, som är en 

essentiell signalsubstans som påverkar sinnesstämningen hos människor (Allgulander, 2014).  

 

Förändringar i humöret och känslolivet är ett normalt fenomen hos oss människor (Skärsäter, 

2014). Människor påverkas av sin omgivning, av händelser och förändringar i livet och 

vardagen. När en människa är så pass nedstämd att det vardagliga livet påverkas kan det röra sig 

om en depression. Det finns två karaktäristiska drag för depression, nedstämdhet och förändrad 

sinnesstämning (Skärsäter, 2014). Den egentliga depressionen, vilket är den vanligaste typen, 

påverkar personens liv på flera plan. Personen kan till exempel uppleva ett förändrat känsloliv, 

negativa tankar, minskad aptit och orkeslöshet. Den egentliga depressionen skiljer sig från en så 

kallad normal förändring av sinnesstämningen som vanligtvis går över av sig självt och även kan 

vara årstidsrelaterad (Skärsäter, 2014). Symtomen på depression skiljer sig mellan olika individer 

och det kan även framträda olikheter i hur depression uttrycker sig mellan olika individer. 

Symtom såsom ångest och nedstämdhet ses oftare hos kvinnor medan aggressivitet är något som 

uppvisas i större utsträckning av män (Skärsäter, 2014).  

 

Parker och Brotchie (2010) diskuterar skillnaderna mellan män och kvinnor gällande symtomen 

vid depression. Kvinnor uppvisar mer stereotypiska symtom på depression och får då i en större 

utsträckning diagnosen depression. Kvinnors hormonnivåer är generellt mer fluktuerande än 

mäns, vilket spelar en central roll för utvecklandet av depression (Parker & Brotchie, 2010).  
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När det gäller depression under graviditeten belyser Fjellvang och Richter (2019) att depression 

inte är ett vanligare fenomen, men att den kan uppfattas av kvinnan som mer påfrestande under 

denna period, då detta i många människors ögon ska vara en tid av lycka och glädje för det 

nyfödda barnet.  

Postpartumdepression 

Steget att bli förälder kan vara en känslomässig och omtumlande upplevelse för både modern och 

partnern. Det är vanligt att kvinnor drabbas av en lätt form av depression som uttrycker sig i form 

av nedstämdhet blandat med gråtmildhet efter förlossningen, som är känd vid namnet ”maternity 

blues” eller ”baby blues” (Skärsäter, 2014). Det är ett övergående tillstånd som orsakas av de 

sjunkande halterna av progesteron och östrogen de första 24-48 timmarna efter förlossningen 

(Borgfeldt et al., 2019). Denna koncentrationsförändring av hormoner kan i sin tur orsaka 

förändringar i det psykiska måendet. Mellan 70-80 procent av alla nyförlösta kvinnor upplever 

någon form av nedstämdhet runt två till tre och upp till 10 dagar efter förlossningen (Borgfeldt et 

al., 2019). Denna reaktion är helt normal och är i de flesta fall övergående. Symtomen som 

beskrivs är oroskänslor, frustration, lättretlighet, humörsvängningar och trötthet. Känslan att “inte 

känna igen sig själv” är vanlig. Om en kvinna tidigare lidit av psykisk ohälsa löper hon högre risk 

för att utveckla en postpartumdepression (Bloch, Rotenberg, Koren & Klein, 2005).  

 

För ungefär 12-15 procent av de nyförlösta kvinnorna uppträder en svårare form av depression 

(Borgfeldt et al., 2019). Denna depression kallas postpartumdepression (PPD) eller 

förlossningsdepression (Egidius, 2016). PPD debuterar i de flesta fall inom fyra veckor efter 

förlossningen. De flesta lättare depressionerna efter en förlossning är övergående inom några 

månader. Vid PPD finns en risk för svårare och längre depressionstillstånd om den nyblivna 

modern inte blir hjälpt på ett snabbt och adekvat sätt (Skärsäter, 2014). 

 

Konsekvenser av postpartumdepression  

En allvarlig konsekvens är inte bara kvinnans långsiktiga psykiska mående, utan framför allt det 

nyfödda barnets utveckling. Barn till mammor med postpartumdepression har en risk att drabbas 

negativt (Tsivos, Calam, Sanders & Wittkowski, 2015). Även kvinnans egna hälsa och de 

nyblivna föräldrarnas relation riskerar att ta skada. Nyblivna mödrar som lider av PPD ökar 

risken för att deras partners också drabbas av tillståndet då partnern inte alltid får det stödet han 

eller hon behöver under denna omställningsfas (Nazareth, 2011). Bristande socialt stöd har 

identifierats vara en riskfaktor för moderlig PPD. Denna brist på stöd kan även spela in i 

utvecklingen av manlig PPD då partnern också befinner sig i en omställningsfas och är i behov av 

vägledning (Musser, Ahmed, Foli & Coddington, 2013). Dennis och Letourneau (2007) visade i 

sin studie att kvinnor blev missnöjda med kommunikationen och stödet av deras partner samt 

upplevde att han eller hon är passiv i situationen vilket gjorde att tillgivenheten och närheten i 

partnerrelationen minskade. Dessa faktorer av moderlig PPD kan förvärras när partnern också 

lider av PPD då denne i detta tillstånd riskerar att distansera sig från relationen (Dennis & 

Letourneau, 2007).  

 

Enligt en studie av Bhat (2018) uppvisade nyfödda barn med deprimerade mödrar mer utmanande 

beteenden såsom lättretlighet, ökad gråtmildhet och ökade sömnsvårigheter. I ytterligare 

forskning om manlig PPD har det dokumenterats en hög risk för ökad familjestress, brist på 

anknytning, ökad förekomst av fysiskt våld och psykopatologiska följder som kan uttrycka sig i 

form av uppförandestörningar och hyperaktivitet hos barnet (Davis, Davis, Freed & Clark, 2011). 

Det tidiga samspelet mellan barn och föräldrar är betydande för barnets framtida utveckling.  
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Vid PPD blir detta samspel rubbat, vilket kan ge långvariga negativa effekter på utvecklingen av 

barnet (Skärsäter, 2014). Längden på den depressiva perioden har även visats vara avgörande för 

till vilken grad barnets utveckling kommer att påverkas (Borgfeldt et al., 2019).  

 

Diagnostik 

Genom screening kan fler kvinnor fångas upp och få hjälp. En välanvänd screeningmetod för 

PPD är Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Det är ett testformulär som består av 10 

frågor där kvinnan kan skatta sina symtom på en skala från noll till tre poäng (Borgfeldt et al., 

2019). Enligt Socialstyrelsen (2017) bör alla kvinnor fylla i formuläret mellan sex till åtta veckor 

efter förlossningen för att tidigt kunna identifiera tecken på depression (Borgfeldt et al., 2019). 

Genom tidig upptäckt minskas lidandet för många kvinnor vilket är bättre för såväl mor- och 

barnrelationen som förhållandet mellan föräldrarna (Borgfeldt et al., 2019).  

Omvårdnad och stödinsatser  

För att kvinnan ska kunna hantera en depression efter förlossningen är det av största vikt att hon 

får tillgång till stöd och hjälp. Kvinnorna som är särskilt utsatta är de som saknar stöd från 

närstående och partner. Stigmatisering kring PPD får många kvinnor att inte våga ta steget att 

söka hjälp och prata om sina problem (Borgfeldt et al., 2019). Det finns hjälp att få via olika 

stödsystem som kvinnan kan vända sig till. De nyblivna mödrarna kan när som helst kontakta 

mödra- och barnhälsovården, en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller vårdcentral där 

psykologer, sjuksköterskor och annan specialistutbildad vårdpersonal finns till hands. I Sverige 

erbjuder barnavårdscentralens sjuksköterskor i alla regioner stödsamtal till mödrar som uppvisar 

tecken på lindrig depression. Mödra- och barnhälsovårdens mål är att förebygga ohälsa genom att 

erbjuda stöd och hjälp till kvinnor och deras barn (Skärsäter, 2014). Om sjuksköterskan vid ett 

återbesök ser tecken på att kvinnan eventuellt drabbats av en postpartumdepression kan en remiss 

vidare till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning skrivas av läkare. På en öppenvårdsmottagning 

finns det i regel psykologer, terapeuter, sjuksköterskor och läkare till hands för att den drabbade 

personen ska få rätt hjälp utifrån sina behov. Det finns även olika typer av mottagningar dit 

kvinnan kan vända sig beroende på vilken problematik det rör sig om. Det finns till exempel olika 

mottagningar för ångest- och depressionsproblematik (Region Stockholm, u.å.) Stödjande samtal 

är en del i behandlingen av PPD (Skärsäter, 2014). I denna studie kommer främst 

öppenvårdsmottagningar i form av ovan nämnda varianter att beröras och studeras, då majoriteten 

av kvinnor med PPD behandlas där (Borgfeldt et al., 2019).  

 

Sjuksköterskan har i sin yrkesroll det övergripande omvårdnadsansvaret och i vissa fall behöver 

sjuksköterskan hänvisa kvinnan vidare till en annan vårdinstans för fortsatt vård för sin PPD. De 

enheter sjuksköterskan främst kommer i kontakt med kvinnor efter förlossning är dels inom 

primärvården och dels på mottagningar med psykiatrisk inriktning. Inom primärvården är 

sjuksköterskans ansvar att göra en första bedömning av kvinnans mående och tillstånd utifrån 

omvårdnadsprocessen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Utefter den bedömningen kan 

sjuksköterskan avgöra om kvinnan behöver remitteras till en annan vårdinstans eller om 

behandlingen kan fortsättas via sjuksköterskan. De omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan 

erbjuda till kvinnor som lider av PPD är bland annat motiverande samtal, som är en samtalsmetod 

där syftet är att med motivation kunna uppmuntra personen till beteendeförändring 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Vilken behandlingsinsats som rekommenderas avgörs bland 

annat av depressionens svårighetsgrad. exempel på behandling är personcentrerade stödsamtal 

med en sjuksköterska vid lindrig depression och kognitiv beteendeterapi eller behandling med 

antidepressiva läkemedel när depressionen är allvarligare (Nationella riktlinjer, 2017).  
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Familjefokuserad omvårdnad  

När flera människor är inkluderade i varandras liv kommer förändringar av livssituationen hos en 

av dem även att påverka livet för de andra (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). Familjen kan 

ses som ett uttryck för ett systemiskt förhållande där förändringar i en del påverkar de övriga 

delarna. Detta kan röra sig i positiv eller negativ riktning. Drabbas en familjemedlem av sjukdom 

kommer övriga i familjen att påverkas av detta, på ett eller annat sätt (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2017). Ett exempel på detta är att om den familjemedlem som lever med sjukdom mår 

bra eller dåligt så mår även de närstående bra eller dåligt, och tvärtom (Wright & Leahey, 2013). 

När det inom vård och omsorg fokuserar på familjens betydelse för individens upplevelse av 

sjukdom och ohälsa, benämns det familjefokuserad omvårdnad (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2017). Familjen ses som ett system där samtliga familjemedlemmar utgör var sin del, vilka 

tillsammans blir större än summan av delarna. I vården kan familjen bidra till förbättrad hälsa, 

ökat välbefinnande och minskat lidande för samtliga familjemedlemmar (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2017). 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Lidande  

Lidande är ett begrepp som inte går att definiera helt och hållet då det finns flera olika aspekter 

av ordet, vilket Eriksson uttrycker i sin forskning (Eriksson, Herberts & Lindholm, 1993). I 

studien belyser hon två semantiska analyser som anger några kännetecken på vad lidande är. De 

semantiska analyserna visar att lidande har två huvudgrupper, nämligen sjukdomslidande och 

smärta, som syftar på fysiskt lidande. Eriksson har därefter gjort en begreppsanalys av lidande 

där hon sätter ordet i olika kontexter. Eriksson menar att ordet lidande har skiftat innebörd genom 

åren och har på så sätt mist sin ursprungliga kontenta. Ordet lidande har ersatts med ord såsom 

plåga, vånda och smärta (Eriksson, 2018). Det finns tre olika dimensioner av lidande- livslidande, 

vårdlidande och sjukdomslidande (Eriksson, 2015). Vidare beskriver Eriksson (2015) livslidande 

som ett lidande som drabbar hela människan och dess livssituation. Lidande inom 

vårdvetenskapen syftar till den mänskliga och subjektiva helhetsupplevelsen av sin livssituation 

och det kan röra sig om både fysiskt och psykiskt lidande (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). 

Tyngden i denna studie kommer främst läggas på livslidande då det är mest applicerbart inom 

den kontext som valts.  

 

I en intervjubaserad studie av Nyström och Nyström (2007) studeras människors upplevelser i 

lidandet av återkommande depressioner. Det som beskrivs av deltagarna är att lidandet innefattar 

känslor såsom förlust av att känna sig som en hel person. Hopp om att bli bättre saknas och 

lidandet är konstant. Detta ger påverkan på personens livsvärld och leder på så sätt till livslidande 

(Nyström & Nyström, 2007). Enligt Svensk Sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad 

(2016) är lidande en del av varje människas liv och därigenom unikt och individuellt. Allt lidande 

går inte att lindra och det är därför väsentligt för omvårdnaden att lindra det som är möjligt att 

lindra och inte orsaka ytterligare lidande för människan. För att lidande ska kunna lindras måste 

lidandet först bekräftas. Sjuksköterskans mål är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga 

ohälsa samt lindra lidande. Om sjuksköterskan bekräftar lidandet och är närvarande och 

tillgänglig underlättas möjligheten att försonas med lidandet och förstå sin situation på ett nytt 

sätt. Sjuksköterskans målsättning är också att maktförhållandet balanseras i vårdrelationen så att 

patienten och dess närstående blir allierade i omvårdnaden, känner trygghet och upplever respekt 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016).  
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Vårdrelation  

Vårdrelation är ett väsentligt begrepp inom vårdvetenskapen. Det ses som en grund att stå på som 

är essentiell för all omvårdnad och i kommunikationen med patienter (Björck & Sandman, 2007). 

För kvinnor med PPD är sjuksköterskans attityd gentemot den nyblivna modern och hennes 

depressionsproblematik fundamental i vårdrelationen och skapandet av tillit hos kvinnan anses 

grundläggande för behandlingen (Skärsäter, 2014).  

 

Det finns fyra grundpelare en sjuksköterska bör ta hänsyn till i arbetet och omvårdnaden av 

människor. Sjuksköterskan ska främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Bemötandet av varje individ ska ske med respekt 

och värdighet utan förutfattade meningar. Vård ska ges till den behövande oavsett ålder, etnicitet, 

hudfärg eller läggning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Kvinnan som genomgår en 

postpartumdepression ska med sina tankar och känslor kunna vända sig till en sjuksköterska och 

finna stöd där. Vid bristande kommunikation och i en relation där kvinnan inte känner förtroende 

kan hon känna minskad hälsa (Björck & Sandman, 2007). Därmed kan vårdrelationen även 

beskrivas som en förutsättning för att patienten ska kunna anförtro sig åt vårdaren. Känslan av 

tillit i vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska växer fram genom vårdarens 

tillmötesgående inställning, öppenhet, engagemang, förtroende och pålitlighet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

  

Tillit 

Enligt en studie av Rørtveit (2015) ses tillit som en dynamisk process som utvecklas över tid där 

förtroende, risk och sårbarhet identifierades som grundegenskaper. Tillit formas genom 

handlingar och kommunikativa processer och är essentiell för att minska patientens ångestkänsla 

och återge henne eller honom en känsla av kontroll (Rørtveit, 2015; Björngren Cuadra & 

Fransson, 2012). Enligt Murray och McCrone (2014) är det vårdgivarens yttersta ansvar att 

anlägga en stabil grund av tillit med alla sina patienter. Patienter har visat sig må bättre efter 

behandling när tillit finns till vårdgivaren. De är även allmänt mer nöjda med sin vård och har en 

ökad situationshantering vilket är en god förutsättning för att inte insjukna på nytt (Murray & 

McCrone, 2014). 

 

Tillitbegreppets diskussion har de senaste 17 åren intagit en väsentlig plats inom områdena 

sociologi, filosofi och statsvetenskap, utan enighet om hur begreppet egentligen ska definieras 

(Björngren Cuadra & Fransson, 2012). Tillit har inom vårdvetenskapen synonymer som 

tillförsikt, tro, övertygelse, förmodan och förtröstan (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Tillit 

beskrivs som en grundläggande förutsättning för både ett välfungerande samarbete mellan patient 

och sjuksköterska samt en så bra vårdrelation som möjligt (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2016).  

  

Upplevelsen av tillit är inblandad i alla mänskliga möten och kan definieras genom tre områden; 

till den egna personen, till andra personer och till systemet. Tillit kan beskrivas som en 

grundhållning som utvecklas genom livets gång. I en miljö av acceptans, respekt, förtroende och 

pålitlighet samt ömsesidig tolerans ges tilliten möjlighet att skapas och utvecklas. Miljön är 

grundförutsättningen för ett öppet och ömsesidigt förhållningssätt där patienten kan känna sig 

sedd och lyssnad på. Tillit är ett verktyg för att balansera maktförhållandena i en vårdrelation och 

är essentiell för att patienten ska kunna forma ett meningsfullt liv på sina egna villkor och den 

utmanas i svåra livssituationer (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Patienten måste få tillit till 

sjuksköterskans stöd och sin egen förmåga för att kunna få sitt lidande lindrat och klara av sin 

svåra livssituation (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012).  
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Problemformulering 

Det valda problemområdet är PPD. Stigmatisering kring detta sjukdomstillstånd kan leda till en 

kunskapslucka hos både vårdpersonal och kvinnor samt ha allvarliga konsekvenser för 

upptäckten av sjukdomen och vården av de som drabbats (Bloch et al., 2005). Just PPD behöver 

initialt behandlas snabbt på grund av risken för minskad anknytning mellan mor och barn som 

kan påverka barnets framtida utveckling (Skärsäter, 2014). Även faktorer som påverkar 

vårdrelationen och har betydelse i behandlingen, omvårdnaden, skapandet av tillit samt 

bemötandet av denna patientgrupp kommer att undersökas. Detta med målet att de 12-15 procent 

av kvinnorna som faktiskt insjuknar i PPD och inte lider av en övergående lindrig depression får 

hjälp snabbt. Således med anledningen att bevara föräldrarnas relation och skydda barnets 

utveckling och anknytning till föräldrarna (Borgfeldt et al., 2019). Därför kommer faktorer som 

påverkar sjuksköterskans vårdrelation med kvinnor som lider av postpartumdepression att 

studeras i denna litteraturöversikt. Forskning om faktorer som påverkar vårdrelationen i 

omvårdnaden av dessa kvinnor bör lyftas för att skapa förutsättningar för en god evidensbaserad 

omvårdnad.  

 

SYFTE  

 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans vårdrelation med kvinnor som lider 

av postpartumdepression. 

 

METOD 

Design 

Designen som valdes var litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017) är metoden lämplig för en 

kandidatuppsats med hänsyn till den tid som finns till förfogande. En litteraturöversikt möjliggör 

en sammanställning av redan existerande forskning samt identifiering av brister och 

kunskapsluckor i det aktuella forskningsområdet (Friberg, 2017). Varför en litteraturöversikt är 

att föredra framför till exempel en empirisk studie belyser Kristensson (2014), som menar att en 

litteraturöversikt möjliggör skapandet av en kollektion av existerande forskningsresultat från 

olika studier. Genom denna kollektion av artiklar kan då en viss fråga besvaras eller en 

kunskapslucka fyllas.  

 

Litteraturöversikt var den metod som ansågs mest lämplig för denna typ av studie och dess 

förutsättningar. Syftet med den valda designen var att skapa en översikt över redan existerande 

forskning och med hjälp av den forskningen undersöka problemet i ämnet. På så sätt kunde syftet 

besvaras på bästa möjliga sätt med de resurser som fanns att tillgå. En litteraturöversikt är en 

lämplig metod och har hög tillförlitlighet om tydliga inklusions-, exklusions- och 

kvalitetskriterier används. På så sätt minimeras riskerna för att slumpen eller tillfälligheter 

påverkar resultatet och slutsatsen (Friberg, 2017).  

Urval 

Avgränsningar 

För att få sökningsresultat som är relevanta och optimala för just det ämnesområde som studeras 

är det rekommenderat att ha en struktur och en plan för hur artiklarna ska väljas ut.  

Enligt Kristensson (2014) är det avgörande för kvaliteten på litteraturöversikten att som författare 

välja artiklar med omsorg som håller god standard.  
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Det är även angeläget att inför sökningen välja avgränsningar, inklusions- och exklusionskriterier 

för att få bredd på sökningarna men som ändå faller inom syftets ramar.  

 

Artiklarna i denna litteraturöversikt var inte publicerade tidigare än 10 år tillbaka, alltså mellan år 

2010-2019. Detta för att eftersträva så aktuell forskning som möjligt för att svara på studiens 

syfte (Kristensson, 2014). Anledningen till varför beslutet att inte ta med artiklar som är äldre än 

10 år tagits, är för att få med så aktuella fakta om ämnesområdet som möjligt och fokusera på hur 

situationen ser ut i nuläget. Artiklarna som användes har även genomgått granskning i form av 

peer review. Det innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade för att säkerställa deras 

vetenskapliga trovärdighet (Polit & Beck, 2017). Artiklarnas språk begränsades till engelska då 

det är det mest använda språket bland publicerade artiklar i databaserna och ett språk som 

behärskas av båda författarna i denna studie.  

 

Inklusionskriterier 

De artiklar som valdes till studiens resultat gick i linje med studiens syfte och omfattade endast 

kvinnor postpartum och sjuksköterskor inom primärvården. Det inkluderades både kvalitativa och 

kvantitativa studier vilka hade förankring i omvårdnadsvetenskap. Ingen åldersgräns på de 

medverkande kvinnorna i artiklarna sattes eftersom en kvinna endast kan bli gravid en begränsad 

tid i livet och fertiliteten i sig utesluter ett antal kvinnor. Det gjordes inga värderingar i artiklarnas 

ursprungsland då alla kvinnor i världen kan drabbas av PPD. Därav inkluderades artiklar 

oberoende av var i världen de var publicerade.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som var riktade mot eller skrivna av andra yrkesgrupper inom vården exkluderades. 

Även artiklar med en medicinsk utgångspunkt exkluderades då dessa inte var relevanta för 

studiens syfte, då syftet för denna studie var just sjuksköterskans perspektiv och 

omvårdnadsvetenskap. Studier som riktades mot psykiatrisk slutenvård exkluderades. Studier 

som hade patienter av det manliga könet som fokus exkluderades också då kvinnlig PPD valdes 

att studeras.  

Datainsamling 

Artikelsökningar genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO under september 

2019 (se tabell 1). Det innebar en kritisk, systematisk och metodisk granskning av de 

vetenskapliga artiklarna som hittades (Helgesson, 2006).  

 

PubMed är den största och mest använda medicinska databasen med ett brett innehåll på 

referenser till tidskriftsartiklar inom bland annat medicin, omvårdnad och odontologi 

(Kristensson, 2014). Den tillhandahålls av amerikanska National Library of Medicine. För att 

göra sökningar i PubMed mer träffsäkra, kan så kallade MeSH-termer användas. MeSH är en 

förkortning av Medical english Subject Headings. De består av specifika söktermer som 

underlättar sökningen i databaserna. Det finns drygt 20000 olika MeSH-termer och de är 

fördelade inom 19 övergripande MeSH-kategorier (Kristensson, 2014). MeSH finns även i 

Sverige och finns till hjälp för att översätta och hitta applicerbara ord på engelska. De översatta 

termerna går sedan att använda vid sökningar i databaserna PubMed och CINAHL (Karolinska 

Institutet, u.å.).  

 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) är en databas som 

innehåller artiklar, föreläsningar och andra resurser för sjuksköterskor och andra professioner 

inom hälso- och sjukvården.  
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Det som användes för databassökningar var CINAHL Complete. Databasen har ett brett innehåll 

av artiklar och även ytterligare sökbara referenser från andra artiklar (Kristensson, 2014). För att 

söka fram artiklar används Subject Headings och även CINAHL Subheadings, som är 

motsvarigheten till MeSH-termer.  

 

PsycINFO är en databas där det går att finna artiklar som främst riktar sig mot psykologi, 

beteendevetenskap och psykisk hälsa. Databasen tillhandahålls av American Psychological 

Association (APA) och innehåller mer än 2500 artiklar där ungefär 99 procent av artiklarna är 

peer-reviewed. Artiklarna är publicerade på mer än 29 språk och är från 50 olika länder 

(Karolinska Institutet, u.å.).  

 

Databassökning 

Databassökningen inleddes med sökningar i databasen PubMed. MeSH-termerna som användes 

för databassökningarna i PubMed var “Depression, postpartum”, “Nursing care”, “Professional-

patient relations”, “Nurse’s role” och “Mental health services”. Sökningen påbörjades med två 

sökord i ett block med den booleska operanden “AND”. Sökorden som användes var MeSH-

termerna “Depression, postpartum” AND ”Nursing care”. Därefter modifierades sökningarna till 

andra variationer som med utgångspunkt i syftet var relevanta. Den booleska operanden “AND” 

användes för sökningarna för att få specifika sökträffar relaterade till syftet (Kristensson, 2014). 

Efter första sökningen gjordes ytterligare sökningar med MeSH-termerna “Depression, 

postpartum” AND “Professional- patient relations”, “Depression, postpartum” AND “Nurse’s 

role” och sedan “Depression, postpartum” AND “Mental health services”. Vidare gjordes en 

sökning med endast “depression, postpartum” begränsat till title/abstract. Se tabell 1 för exakt 

antal träffar, lästa abstrakt, artiklar och antal inkluderade artiklar. 

  

Det genomfördes även sökningar under handledning av en bibliotekarie för att få hjälp med 

sökstrategi och val av MeSH-termer i kombination med olika booleska operatorer. Då gjordes 

först en bred sökning i PsycINFO med ämnesordet “Postpartum Depression” som hittades genom 

databasens Thesaurus, som är en ordlista. Därefter kombinerades ämnesordet “Postpartum 

Depression” med den booleska operanden “AND” och ämnesorden “Nursing” OR “Nurses” (se 

tabell 1).  

 

Även sökningar i CINAHL genomfördes under handledning. Initialt gjordes en sökning med 

ämnesord, eller som de kallas i CINAHL, Subject Headings. Det valdes “Depression, 

postpartum’’ AND “Nursing role’’ som Subject Headings (se tabell 1). Vidare gjordes en bredare 

sökning med termerna “Depression, Postpartum” AND “Nursing Role” OR “Nurse-patient 

relations” AND “Depression, Postpartum” och en med termerna “Professional-family relations” 

OR “Professional-patient relations” AND “Depression, postpartum” (se tabell 1). 
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Tabell 1. Presentation av artikelsökning i PubMed, CINAHL och PsycINFO 

  

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2 Sept 2019 

"depression, 

postpartum"[MeSH Terms] 

AND "nursing care"[MeSH 

Terms] 

31 4 1 1 

PubMed 

2 Sept 2019 

"depression, 

postpartum"[MeSH Terms] 

AND "professional-patient 

relations"[MeSH Terms] 

52 4 1 1 

PubMed 

2 Sept 2019 

"depression, 

postpartum"[MeSH Terms] 

AND "nurse's role"[MeSH 

Terms] 

46 3 1 1 

PubMed 

2 Sept 2019 

"depression, 

postpartum"[MeSH Terms] 

AND "mental health 

services"[MeSH Terms] 

101 4 4 3 

PubMed 

15 Sept 2019 

Care treatment outcome 

postpartum depression 

mothers  

107 9 4 4 

PsycINFO  

4 Sept 2019  

((DE "Nursing")  OR  (DE 

"Nurses") ) AND 

(“Postpartum Depression”) 

29 10 2 1 

CINAHL 

4 Sept 2019 

((MH "Depression, 

Postpartum") AND (MH 

"Nursing Role") ) OR nurse-

patient relations AND 

depression, postpartum  

46 4 2 1 

CINAHL  

12 Sept 2019 

Depression postpartum AND 

nurses  

148 5 3 3 

Totalt 667 55 24 15 
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Manuell sökning 

En manuell sökning genomfördes med hjälp av så kallad “snowballing”. Det innebär att en artikel 

upptäcks genom en annan artikel (Kristensson, 2014). I detta fall hittades två artiklar. Den ena 

artikeln hittades via referenserna av en annan vetenskaplig artikel och den andra hittades via 

funktionen “relaterade artiklar” vid en artikelsökning i PubMed. Båda artiklarna faller inom 

ramarna för de valda inklusions- och exklusionskriterierna. Den manuella sökningen resulterade i 

att en artikel av Aston, Price, Etowa, Vukic, Young, Hart, MacLeod och Randel (2015) och en 

skriven av Glavin, Smith, Sørum och Ellefsen (2010) inkluderades i studien och det totala antalet 

inkluderade artiklar blev då 17.  

Kvalitetsgranskning 

Artikelgranskningen gjordes med hjälp av en process bestående av tre steg enligt Kristensson 

(2014). I det första steget gjordes en grovsållning där artiklarnas titel lästes och dess relevans 

bedömdes. Om titeln passade ämnet lästes även artikelns abstrakt för bedömning av syftets 

relevans. I detta steg sållades därmed icke relevanta artiklar bort utifrån de tidigare uppställda 

inklusions- och exklusionskriterierna. I andra steget lästes artiklarna i fulltext och bedömdes 

utifrån samma kriterier som i första steget för att säkerställa att kraven uppfylldes. Med hjälp av 

databassökningar hittades 15 artiklar genom databassökningar och två artiklar genom manuella 

sökningar. Samtliga artiklar värderades och klassificerades enligt bedömningsunderlaget för 

bedömning, vetenskaplig klassificering samt kvalitetsgranskning från Sophiahemmet Högskola 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) (se bilaga A). 

 

Sjutton artiklar valdes alltså ut för vidare analys. Till en början samlades artiklarna som efter 

databassökningarna med valda ämnesord ansågs besvara studiens syfte (se tabell 1 för valda 

sökord). Artiklarnas kvalitet bedömdes med hjälp av bedömningsunderlaget och de artiklar som 

efter genomgången inte ansågs ha tillräckligt hög kvalitet, det vill säga kvalitetsgrad III, sållades 

då bort (se tabell 1). Faktorer som gjorde att artiklarna inte hade tillräckligt hög kvalitet var till 

exempel för få deltagare i studien, för många delstudier inom en studie eller brister i studiens 

genomförande. Samtliga artiklar som inkluderades i resultatet var av kvalitetsgrad I eller II. Detta 

med motiveringen att säkerställa en så god kvalitet som möjligt av resultatet och studien som 

helhet. 

Dataanalys 

När 17 artiklar var insamlade och valda användes ett strukturerat och metodiskt sätt för att 

analysera dem med hjälp av en integrerad analys av Kristensson (2014) som innefattar tre steg. 

Första steget är att läsa igenom de valda artiklarna och hitta likheter samt skillnader i resultaten. 

Detta applicerades genom att först titeln lästes, sedan abstrakt och till sist hela artikeln. Samtliga 

artiklar skrevs ut i pappersform för att förenkla läsning, kunna skriva i marginalen och fysiskt 

kategorisera artiklarna. Under läsningen av artiklarna användes markeringspennor och 

noteringslappar för att markera, ringa in och notera stödanteckningar. Artiklarna delades upp i 

hälften mellan författarna av denna litteraturöversikt efter att de skrivits ut. När artiklarna hade 

lästs klart, så byttes artiklar igen. Alla artiklar lästes till en början enskilt med motivering för 

bästa möjliga objektivitet för att inte påverkas av varandras åsikter under läsningens gång 

(Kristensson, 2014). Det andra steget innefattar kategorisering av områden som ska tas med i 

resultatet. Dessa kategorier ska sammankoppla artiklarna genom likheter i sina resultat. Det andra 

steget genomfördes i form av diskussion av artiklarna. Vid diskussionen identifierades likheter 

och skillnader i artiklarnas resultat.  
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Artiklar med likheter lades i samma hög och markerades med färgade lappar för att hållas isär. 

Likheter i artiklarna som identifierades under den gemensamma dataanalysen bildade kategorier 

och underkategorier som låg till grund för studiens resultat. De kategorier som skapades återfinns 

under rubriken Resultat (se tabell 2). Det tredje steget skedde då artiklarna sammanställdes med 

hjälp av sina likheter. Artiklar som kom fram till liknande resultat eller hade konsensus om ämnet 

delades in under kategorier och underkategorier som fungerade som rubriker och underrubriker i 

själva resultatredovisningen (Kristensson, 2014).  

Forskningsetiska överväganden 

Forskning är central och nödvändig för såväl individens som samhällets utveckling 

(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom denna studie har ett känsligt ämne var det centralt att 

datainsamlingen utgick från forskningsetiken i Helsingforsdeklarationen som lägger tonvikt på att 

all forskning ska granskas av en oberoende insats (World Medical Association, 2018). Därför är 

det angeläget att insamlade artiklar är etiskt granskade och att gruppen som undersöks skyddas 

från att framstå som mindre värda eller sämre (Helgesson, 2015). Vid kvalitetsgranskning av 

artiklarna togs de etiska principerna hänsyn till. Målet var att artiklarna som inkluderades i denna 

litteraturöversikt skulle innehålla ett stycke om etiskt övervägande som visade på att artikeln hade 

blivit godkänd av en etisk kommitté. Fanns inte detta gjordes en manuell granskning av artiklarna 

där det togs reda på hur studien hade gjort sin datainsamling och om deltagarna hade gett 

samtycke till deltagandet.  

 

Det är av största vikt att deltagarnas autonomi och integritet respekteras. Enligt Helgesson (2006) 

är det essentiellt att deltagare i forskningen skyddas från att ta skada, uppleva obehag eller 

kränkas. Medvetenhet och öppenhet i sammanställande och redovisande av insamlad forskning är 

centralt för att få ett så objektivt och icke vinklat resultat som möjligt i studien (Helgesson, 

2006). Ärlighet och hederlighet är två begrepp som ligger till grund för vetenskapligt arbete 

(Kjellström, 2012). Ett oärligt sätt att arbeta på innefattar plagiering, sållning, förskingring och 

vinkling av forskning för att anpassa ett resultat av en studie och är inte ett tillvägagångssätt som 

är etiskt försvarbart (Kjellström, 2012). Det har därför tagits hänsyn till detta genom att göra 

databassökningar utan förutfattade meningar, använda egna ord samt inte vinkla resultatet så att 

det gynnar det valda syftet eller personliga värderingar. 

RESULTAT  

Resultatet presenteras i form av kategorier och subkategorier som uppkommit under 

granskningen av de 17 artiklarna som redovisas i en tabell nedan (tabell 2). De artiklar som är 

inkluderade i resultatet är i referenslistan markerade med en asterisk för att på så sätt urskiljas 

från de övriga referenserna. 
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier  

 

Kategorier Subkategorier 

Kunskap och information • Kunskap om postpartumdepression  

• Identifikation   

• Information och utbildning  

Vårdrelation • Förtroende och tillit 

• Respektfull och stödjande kommunikation 

• Stöd för reflektion i hemmiljö 

Stöd och uppmuntran • Stöd till hela familjen 

Kunskap och information  

Kunskap om postpartumdepression  

Sjuksköterskor i ett flertal studier visade endast på ytliga kunskaper om PPD (Souza, Santos, 

Sorte, Pereira & Carvalho, 2018; Place, Allen-Leigh, Billings, Dues, K & deCastro, 2017; Kang, 

Mohazmi, Ng & Liew, 2019; Elsharat, Yacoub, Saleh, Ebeid, Raddaha, Al-Za’areer & Maabreh, 

2018). Enligt studier gjorda av Souza et al. (2018) och Elsharat et al. (2018) kunde en 

kunskapslucka identifieras gällande symtom på och behandling av PPD. Souza et al. (2018) 

understryker även att bristande kunskaper inom området i sin tur kan leda till att drabbade 

kvinnor inte får den hjälp de behöver. Enligt studien av Souza et al. (2018) är det en 

sjuksköterskas skyldighet att vidga sina kunskaper om PPD för att kunna identifiera denna typ av 

depression samt kunna ge de stödinsatser som behövs. Elsharat et al. (2018) visar att ökad 

kunskap om PPD hos sjuksköterskor skulle leda till att fler kvinnor med PPD skulle kunna fångas 

upp och få hjälp i ett tidigt skede. Det visade sig även vara grundläggande att sjuksköterskan 

kunde skilja på “baby blues” och en uttalad postpartumdepression (Souza et al., 2018). Elsharat et 

al. (2018) visar genom att öka kunskapen om PPD hos både sjuksköterskor och barnmorskor 

skulle fler kvinnor med PPD kunna fångas upp och få hjälp i ett tidigt skede. En grundläggande 

och adekvat kunskap om PPD är nödvändigt och i kombination med screening kort efter 

förlossningen kan det i sin tur reducera antalet insjuknande (Elsharat et al., 2018; van der Zee-van 

den Berg, Boere-Boonekamp, Groothuis-Oudshoorn, Jzerman, Haasnoot-Smallegange & 

Reijneveld, 2017). Segre, O'Hara, Arndt och Beck (2010) påvisar att långvarig PPD, som inte 

behandlas kan leda till negativa konsekvenser för både mor och barn då anknytningen kan bli 

lidande om modern inte mår bra. Bristande anknytning har i sin tur visat sig påverka barnets 

utveckling (Segre et al., 2010).  

 

Identifikation  

Identifikation med hjälp av screening visade sig ha positiva effekter både på moderns hälsa och 

hennes relation till det nyfödda barnet (van der Zee-van den Berg et al., 2017; Place et al., 2019; 

Segre et al., 2010 & Leung, Leung, Lam, Hung, Chan, Yeung, Cheng, Lau, & Lee, 2010). Även 

sjuksköterskans roll visade sig vara fundamental i upptäckten av PPD och sjuksköterskorna hade 

även en positiv attityd till screening (Souza et al., 2018). Leung et al. (2010) kunde visa att 

kvinnor som screenats för PPD mådde signifikant bättre än de som inte hade blivit screenade.  

 

Screening visade sig även vara till fördel för de kvinnor som inte självmant söker hjälp för sin 

nedstämdhet eller depressiva symtom (Milgrom, Holt, Gemmill, Ericksen, Leigh, Buist & 

Schembri, 2017).  
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Holt, Milgrom och Gemmill (2011) styrker detta genom att i sin studie visa att kvinnor inte sökte 

vidare vård och stöd trots symtom på PPD och positiva screeningresultat. Holt et al. (2017) 

identifierade i sin studie att skam, stigma samt rädsla för att bli dömda av vårdpersonalen är 

vanliga barriärer till varför kvinnor inte söker hjälp (Holt et al., 2017). Sadat, Abedzadeh-

Kalahroudi, Kafaei, Karimian och Sooki (2014) anser att screening är en nödvändighet då 

kvinnorna som lider av PPD mår så dåligt att det påverkar livskvaliteten. Tidig upptäckt i 

kombination med screening av sjuksköterskan under graviditet eller kort efter förlossning kan 

reducera antalet insjuknande bekräftar van der Zee-van den Berg et al. (2017).  

 

Information och utbildning  

Information och utbildning om PPD minskade antalet kvinnor som insjuknande i PPD och färre 

kvinnor visade depressiva tecken efter förlossningen och mådde generellt bättre (Top & 

Karaçam, 2015). Tammentie, Paavilainen, Åstedt-Kurki och Tarkka (2012) underströk att 

information till de blivande föräldrarna om vad PPD är och vilka symtom som uppträder visade 

sig vara positivt när det kom svårare tider med det nyfödda barnet. I studien gjord av Place et al. 

(2017) visade även att sjuksköterskans egen kunskap om PPD spelade en avgörande roll i det 

preventiva arbetet genom information och utbildning till kvinnorna. Genom att lyfta kvinnors 

medvetenhet kring PPD kunde fler kvinnor diagnostiseras tidigt och behandling sättas in (Top & 

Karaçam, 2015). Holt et al. (2017) och van der Zee-van den Berg et al. (2017) visade att 

motiverande samtal var effektivt för kvinnor med PPD då de depressiva symtomen samt 

ångestsymtom reducerades hos dessa kvinnor. Sjuksköterskor kunde med hjälp av motiverande 

samtal bygga upp en tillitsfull relation och på så sätt få kvinnorna att söka fortsatt vård och stöd 

för sin PPD (van der Zee-van den Berg et al., 2017).  

Vårdrelation 

Förtroende och tillit  

När en kvinna drabbats av postpartumdepression och ska återfå hälsan måste det skapas en god 

relation med känsla av förtroende och tillit till den behandlande sjuksköterskan (Aston, Price, 

Etowa, Vukic, Young, Hart, MacLeod & Randel, 2015; Glavin, Smith, Sørum & Ellefsen, 2010; 

Place et al., 2017; Segre, O'Hara, Arndt & Beck, 2010; Slade, Morrell, Rigby, Ricci, Spittlehouse 

& Brugha, 2010; Tammentie, Paavilainen, Åstedt-Kurki & Tarkka, 2012). Vårdrelationen mellan 

kvinnan och hennes vårdgivare, samt kvinnans uppfattning av hennes sjuksköterska är avgörande. 

En negativ relation eller uppfattning kan utvecklas till ett hinder i omvårdnaden vilket i sin tur 

avgör om hon kommer vara mottaglig och acceptera vården eller inte (Place et al., 2017; Slade et 

al., 2010). Om kvinnan inte kände att hon kunde lita på sin sjuksköterska fullt ut så tackade hon 

oftare nej till sjuksköterskans rekommendationer av vidare vård (Place et al., 2017; Slade et al., 

2010). Kvinnan hade i dessa fall även svårare att öppna upp och prata om känsliga ämnen (Place 

et al., 2017; Slade et al., 2010). Det är centralt för omvårdnaden att alla vårdgivare som erbjuder 

vård för kvinnor med PPD närmar sig genom att vara icke direktiv, accepterande och icke 

dömande (Aston et al., 2015; Glavin et al., 2010; Place et al., 2017; Slade et al., 2010). Vikten av 

tillit mellan kvinnan med PPD och sjuksköterskan beskrivs tydligt i studien av Aston et al. 

(2015). Sjuksköterskorna som intervjuades var väl medvetna om hur avgörande det initiala 

skapandet av en positiv relation var. Oberoende på om första mötet skedde fysiskt eller via 

telefon ansåg de att en god vårdrelation med kvinnan från den första vårdkontakten var essentiell 

och tillät dem att ge maximalt stöd åt kvinnan och därmed bana en väg till kvinnans tillit (Aston 

et al., 2015). 
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Respektfull och stödjande kommunikation 

Att bemöta mödrarna på ett respektfullt och stödjande sätt samt goda kommunikationsfärdigheter 

är en grundläggande förutsättningar för att sjuksköterskan ska kunna skapa en vårdrelation med 

mödrarna (Aston et al., 2015; Tammentie et al., 2012). Att skapa relationer är ingen enkel uppgift 

och kräver mod och finkänsla (Aston et al., 2015). Förmågan att skapa relationer är socialt och 

institutionellt ansedd att vara en mindre betydande förmåga än till exempel andra 

sjuksköterskeförmågor som är mer ”hands on” och som har mer numeriska och mätbara effekter 

(Aston et al., 2015). Både mödrar och sjuksköterskor beskriver dock denna sociala förmåga som 

ytterst grundläggande (Aston et al., 2015). 

 

Sjuksköterskans avsikt att skapa en miljö som präglas av tillit är central för vårdrelationen och 

därmed även omvårdnaden av PPD (Aston et al., 2015; Place et al., 2017). Väsentliga 

grundpelare för sjuksköterskan visade sig vara positivitet, respekt, empati, uppmuntran, beröm, 

icke dömande för att vårdrelationen mellan kvinnan och sjuksköterskan skulle vara genuin och 

medföra en god vård av PPD (Aston et al., 2015; Place et al., 2017). Enligt studien av Place et al. 

(2017) anses det som förutsättande och föredragen behandlingsmetod av många kvinnor att 

kunna prata med någon som har en sympatisk och empatisk lyssnar-utstrålning. För att denna typ 

av vård ska kunna vara effektiv måste kvinnan ges tillräckligt med tid för att våga prata på djupet 

och veta att personen de pratar med har förståelse kring PPD (Place et al., 2017). 

 

Stöd för reflektion i hemmiljö 

I studien av Place et al. (2017) uttryckte vårdpersonalen att deras roll är för kortvarig och 

begränsad till att ge kvinnor förväntad vägledning och kunna ge en tillförlitlig atmosfär för 

kvinnor att uttrycka sina känslor i. I bland annat USA, Kanada och Turkiet kan kvinnor som lider 

av PPD få så kallade ”Home Visits”, hembesök, av en legitimerad sjuksköterska eller 

barnmorska. Ett hembesök är en familj-sjuksköterska-kontakt som gör det möjligt för 

sjuksköterskan att bedöma hem- och familjesituationen för att tillhandahålla efterfrågad vård och 

hälsorelaterad verksamhet i hemmet (Andrews Horowitz et al., 2013; Top & Karaçam, 2015). 

Hembesöken uppfyller behov hos individ, familj och samhälle i allmänhet av vårdtjänster och 

hälsorådgivning i patientens trygga hemmiljö. Denna typ av vård har positiva effekter på 

kvinnorna (Andrews Horowitz et al., 2013; Top & Karaçam, 2015). 

 

Framförallt sjuksköterskans empatiska och fokuserade lyssnande på kvinnan och sjuksköterskans 

hjälp att låta henne reflektera över sig själv förbättrar moder-barn-relationen samt reducerar 

depressionens svårighetsgrad (Andrews Horowitz et al., 2013; Top & Karaçam, 2015). Att låta 

kvinnan få tid att reflektera genom samtal och ge henne icke-direktiv hälsorådgivning har visat 

sig vara effektivt som behandlingsmetod av PPD i form av sjunkande EPDS-scores (Glavin et al., 

2010; Andrews Horowitz, 2013; Top & Karaçam, 2015). Tidsaspekten är en essentiell del i 

omvårdnaden då kontakt med kvinnorna över en längre tid ger sjuksköterskan möjlighet att lära 

känna kvinnan, hennes toppar och dalar, lära känna hennes behov och forma en relation med 

henne och hennes familj (Glavin et al., 2010). Tanken att ha en sjuksköterska att kontakta vid 

behov, att sjuksköterskan kände henne personligen och var medveten om hennes psykiska 

tillstånd sågs som stöd i sig. Mödrarna uttryckte att de kände att de fick stöd och hade nytta av 

sjuksköterskans hembesök (Andrews Horowitz et al., 2013). 
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Stöd och uppmuntran  

Stöd till hela familjen  

Mödrarna och familjen som helhet påverkades positivt av att partnern inkluderades i 

omvårdnaden av PPD (Ngai, Wong, Chung, Chau & Hui, 2019; Tammentie et al., 2013). I 

studien av Ngai et al. (2019) hade kvinnor som fick vård tillsammans med sin partner synligt 

färre depressiva symtom vid sex veckor postpartum än de som fick vård utan partner. Det är 

sjuksköterskans uppgift att förstå att varje familj har unika behov och att inte framställa det 

gemensamma mötet med familjen som rutin som endast kretsar kring barnets mående. 

Vårdpersonal spelar en vägande roll i att stödja och vägleda par genom den kritiska tiden av 

rollbyte till nya rollen som föräldrar (Elsharat et al., 2018; Ngai et al., 2019; Tammentie et al., 

2013). Familjer behöver uppmuntran och stöd för att de nyblivna föräldrarna ska våga lita på sig 

själva som föräldrar (Aston et al., 2015; Tammentie et al., 2013). Att se familjen som helhet och 

bilda sig en uppfattning om hur familjen hanterar svåra situationer är en uppgift som 

sjuksköterskan har i mötet med föräldrarna (Aston et al., 2015; Tammentie et al., 2013). 

Sjuksköterskan bör även ge familjen en positiv feedback gällande hanteringen av barnet och 

erbjuda konkret hjälp till familjen för att skapa en tillitsfull atmosfär där familjen kan tala ut 

ansågs som essentiellt i behandlingen av PPD (Tammentie et al., 2013).  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Huvudfynden i studien var vårdrelationen som framstod som en signifikant grundpelare i 

sjuksköterskans ansvarsområde i omvårdnaden av PPD (Aston et al., 2015; Place et al., 2017; 

Slade et al., 2010). Relationen mellan kvinnan och hennes sjuksköterska är även avgörande för 

om kvinnan kommer att vilja ta emot vård eller inte (Slade et al., 2010; Place et al., 2017). Detta 

styrker Cowley, Whittaker, Grigulis, Malone, Donetto, Wood, Morrow och Maben (2015) genom 

att bekräfta i sin studie att en bra relation mellan föräldrar och sjuksköterska bidrar till att 

föräldrarna är mer mottagliga och accepterande för vården som sjuksköterskan erbjuder. 

Forskningen av Slade et al. (2010) beskrev att om kvinnan inte kände tillit till sin sjuksköterska, 

hade hon i dessa fall även svårare att öppna upp och prata om ämnen som för henne ansågs vara 

känsliga. Sjuksköterskans mål att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra 

lidande. Om sjuksköterskan bekräftar lidandet och är närvarande och tillgänglig underlättas 

möjligheten för kvinnan att försonas med lidandet och förstå sin situation på ett nytt sätt (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). Målet är att lindra livslidandet som drabbat hela människan och 

dess livssituation (Eriksson, 2015).  

 

För att skapa en relation beskrev sjuksköterskorna i studien av Aston et al. (2015) egenskaper 

som ”att vara sig själv”, att interagera med kvinnorna ”på deras nivå” samt att introducera sig 

själv som en person i första hand och inte inleda relationen med en klinisk vårdgivare-vårdtagare-

kontakt. Mödrarna kände av skillnaderna i hur sjuksköterskorna relaterade till dem på en 

personlig nivå och refererade till dem som ”trevlig”, ”tillmötesgående” och ”hövlig”. 

Sjuksköterskans trevliga och positiva attityd var bland det första som mödrarna lade märke till. 

Att vara vänlig och tillmötesgående beskrevs av sjuksköterskorna i studien som mer än bara ett 

positivt personlighetsdrag. Alla sjuksköterskor ansåg egenskapen som en essentiell del av en 

omvårdnadsåtgärd eller strategi de använde för att interagera med mödrarna medan de byggde 

upp relationen. Aston et al. (2015) nämner även att maktförhållandet mellan vårdgivare 

(sjuksköterskan) och vårdtagare (kvinnan) i vårdrelationen måste balanseras för att inte hamna i 

en hierarkiskt präglad relation.  
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Sjuksköterskans ansvar här är att målmedvetet motarbeta detta genom att interagera med 

mödrarna genom att vara mer genuin, engagerad, positiv och mindre rigid (Aston et al., 2015). 

 

En gemensam nämnare som studier visat i denna litteraturöversikt är att det är centralt för 

omvårdnaden att alla vårdgivare som erbjuder vård för kvinnor med PPD bemöter kvinnorna med 

en accepterande och icke dömande inställning från allra första kontakten. Sjuksköterskan är 

betydande i kontakten med kvinnan genom sina goda kommunikationsfärdigheter och förmågan 

att skapa relationer (Aston et al., 2015). Alla sjuksköterskor i studien av Aston et al. (2015) ansåg 

förmågan som essentiell i omvårdnaden då det är det som krävs för att kvinnan ska kunna känna 

tillit till sin sjuksköterska.  

 

Tillit har tidigare beskrivits som en dynamisk process som utvecklas över tid (Rørtveit, 2015). 

Det formas genom kommunikativa processer och handlingar och är essentiell i att minska 

kvinnans ångestkänsla och återge henne en känsla av kontroll över sin situation (Rørtveit, 2015; 

Björngren et al., 2012). Forskning har visat att patienter som har tillit till sin vårdgivare mår 

bättre efter behandling och de är även allmänt mer nöjda med sin vård samt har en ökad 

situationshantering vilket är en god förutsättning för att inte insjukna på nytt (Murray & 

McCrone, 2014). Tillit beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening (2016) som en grundläggande 

förutsättning för både ett välfungerande samarbete mellan patient och sjuksköterska samt en så 

bra vårdrelation som möjligt. 

 

I denna studie framkom även att screening är centralt för den tidiga identifikationen av PPD och 

skulle inte bara förhindra onödigt lidande för kvinnorna, utan även deras nyfödda (Place et al., 

2017; Sadat et al., 2014; van der Zee-van den Berg et al., 2017). Screening hjälper kvinnorna att 

bibehålla moder-barn-relationen genom att kvinnan får hjälp och stöd från sjuksköterskan (Place 

et al., 2014). Screening utfört av sjuksköterskan har inte bara visat sig vara effektivt för moder-

barn-relationen, utan också för det tidiga samspelet mellan barn och båda föräldrarna som är 

betydande för barnets framtida utveckling. De positiva effekterna av screening ses också i just 

föräldrarelationen och föräldraskapet (van der Zee-van den Berg et al., 2017).  

 

Det nämndes tidigare i denna litteraturöversikt att det har dokumenterats en hög risk för ökad 

familjestress med följande brist på anknytning, ökad förekomst av fysiskt våld och 

psykopatologiska följder som kan uttrycka sig i form av uppförandestörningar och hyperaktivitet 

hos barnet (Davis et al., 2011). Screening och socialt stöd av sjuksköterskan förhindrar detta och 

har därför även långsiktigt positiva samhällseffekter. Om fler kvinnor screenas har det en 

kostnadseffektiv verkan för samhället då färre kvinnor insjuknar i PPD och deras familjer i sin tur 

mår bättre och inte är i behov av vård (van der Zee-van den Berg et al., 2017).  

 

Forskning visade att vanliga barriärer för att söka vård för kvinnor med positivt screeningresultat 

för PPD var skam, stigmatisering samt rädsla att bli dömd av vårdpersonal (Holt et al., 2017). I 

fall där kvinnan kände skam för sin PPD visades motiverande samtal vara ett sätt att få kvinnor 

att söka behandling för PPD. Genom motiverande samtal kan sjuksköterskan bygga upp en 

tillitsfull kontakt med kvinnan och på så sätt motivera henne till vidare vård (Holt et al., 2011; 

van der Zee-van den Berg et al., 2017). I studien av van der Zee-van den Berg et al. (2017) 

beskrivs motiverande samtal även som en av sjuksköterskans många omvårdnadsåtgärder. 

 

Sjuksköterskans kunskap om PPD identifierades som en faktor som är avgörande i upptäckten av 

PPD. Sjuksköterskan måste kunna tolka tecken som kvinnan uppvisar för att kunna leda henne på 

vägen tillbaka till hälsan. Att ge adekvat information till kvinnan och hennes partner har visat sig 

ha minskande effekter på depressiva symtom och insjuknande i PPD (Top & Karaçam, 2015). 
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Place et al. (2017) understryker att sjuksköterskans kunskap är avgörande för att kvinnorna ska 

diagnostiseras tidigt och få adekvat behandling. Sjuksköterskan ska kunna skilja på tillstånd som 

”baby blues” och PPD (Souza et al., 2018). Flera studier bekräftar att grundläggande, god och 

adekvat kunskap om PPD är essentiell och i kombination med screening under perinatala 

perioden kan minska antalet insjuknande (Elsharat et al., 2018; van der Zee-van den Berg et al., 

2017). Det visade sig i studierna att sjuksköterskans kunskap är betydande då långvarig PPD som 

inte upptäcks och behandlas kan leda till negativa konsekvenser för moder-barn-relationen och 

familjen då modern inte mår bra (Segre et al., 2010). Om sjuksköterskan har god kunskap kring 

ämnet PPD kommer det vara kostnadseffektivt för samhället och även ha positiv effekt för 

folkhälsan då färre kvinnor och familjer far illa.  

 

Tid visade sig även vara en förutsättande aspekt för omvårdnaden. Place et al. (2017), som i sin 

studie intervjuade vårdpersonal, berättar att vårdpersonalen uttryckte att tiden var en begränsande 

faktor för att ge kvinnor förväntad vägledning och kunna ge en tillförlitlig atmosfär för kvinnor 

att uttrycka sina känslor. I vissa länder kan hembesök bidra till att fler kvinnor får en bra 

vårderfarenhet och bättre förutsättningar för att få sin PPD behandlad (Andrews Horowitz et al., 

2013; Glavin et al., 2010). Studier har bekräftat hembesök som effektiv behandlingsmetod av 

PPD i form av sjunkande EPDS-scores (Glavin et al., 2010). Även kvinnor i forskning har själva 

uttryckt att hembesök gav dem stöd och att de drog nytta av sjuksköterskans hembesök (Andrews 

Horowitz et al., 2013). 

 

En aspekt, som av författarna av denna litteraturöversikt, inte förutsågs som lika betydelsefull 

som den sedan med studier som stöd visade sig vara, var familjefokuserad omvårdnad. Flera 

studier betonade effekten av att rikta vården av PPD mot familjen som helhet och även partnern 

och inte bara kvinnan själv (Tammentie et al., 2013; Ngai et al., 2019). Ett socialt verktyg som 

sjuksköterskorna använde sig av i möten med familjer var humor, vilket visade sig vara 

användbart och effektivt för att skapa en positiv relation till föräldrarna. Att sjuksköterskan 

kommer ihåg föräldrarnas namn och kallar barnet vid sitt förnamn ger föräldrarna en känsla av att 

de är ihågkomna som individer (Tammentie et al., 2013). Även flexibla mötestider hjälper 

mödrar och deras familjer under svåra tider. Om möjligt är det en fördel att sjuksköterskan lägger 

mötestiderna då hela familjen kan närvara tillsammans. Vid behov bör hembesök göras för att 

anpassa till familjens enskilda behov om de inte kan ta sig till vårdinrättningen på egen hand 

(Tammentie et al., 2013). Det beskrivs att det är sjuksköterskans uppgift att förstå varje familjs 

unika behov. Som Eriksson belyser i sin omvårdnadsteori är det väsentligt att sätta patientens 

subjektiva upplevelse i fokus och se varje individs särskilda behov. Sjuksköterskan behöver då 

förstå att varje familjs situation är subjektiv vilket kräver en familjefokuserad omvårdnad 

(Eriksson et al., 1993). Tammentie et al. (2013) belyser sjuksköterskans ansvar att uppmuntra, 

vägleda och erbjuda konkret hjälp till den nyblivna familjen. Även att skapa en tillitsfull relation 

med hela familjen upplevdes som en essentiell del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete av PPD. 

 

De fynd som denna litteraturöversikt har kommit fram till summerar en hel del fynd från enstaka 

studier som studerat olika aspekter kring ämnet PPD. Fynden belägger att det finns en 

kunskapslucka bland sjuksköterskor i ämnet PPD och att sjuksköterskor måste ägna mer tid åt 

kvinnorna och deras familjer för att få en tillitsfull relation med dem (Souza et al., 2018; Place et 

al., 2017; Kang et al., 2019; Elsharat et al., 2018; Ngai et al., 2019; Aston et al., 2015; 

Tammentie et al., 2013). Denna litteraturöversikt understryker även att omvårdnaden redan börjar 

vid första patientkontakten och bildandet av vårdrelationen. Vårdrelationen är nyckeln till 

kvinnans tillit och hennes hälsa. Utan en bra vårdrelation kan sjuksköterskan inte utföra effektiv 

omvårdnad (Aston et al., 2015).  

 



18 
 

Huvudfyndens relevans för vårdverksamheten visar sig i form av att det blir synligt att dagens 

vårdverksamhet måste utvecklas mer och anpassa sig ännu mer till kvinnorna och även deras 

familjer. Kvinnornas partner kan med fördel bjudas in och användas som resurs av 

sjuksköterskan för att förbättra kvinnans psykiska hälsa (Tammentie et al., 2013; Ngai et al., 

2019). Själva omvårdnadens kvalitet har stora utvecklingsmöjligheter gällande personligt 

anpassad omvårdnad och mer tid till förfogande för samtal (Aston et al., 2015). Hembesök som i 

studier visats vara effektiva, bör användas som alternativ vid behov i omvårdnaden av kvinnorna 

(Andrews Horowitz et al., 2013; Glavin et al., 2010; Top & Karaçam, 2015).  

 

Sjuksköterskans roll och ansvar i omvårdnaden kvinnorna bör lyftas fram för att skapa 

förutsättningar för en god evidensbaserad omvårdnad och för att färre kvinnor ska behöva må 

psykiskt dåligt (Souza et al., 2018). För att undvika större kunskapsluckor om PPD i framtiden 

skulle det med fördel kunna läggas in mer undervisning om detta redan i 

sjuksköterskeutbildningen. I dagens läge läser studenter under grundutbildningen endast ett fåtal 

veckor psykiatrisk omvårdnad och erhåller därför en begränsad kunskap inom det enorma 

området, psykisk ohälsa. Ett annat problemområde som inte omnämns i 

sjuksköterskeutbildningen är hållbarhet. I studien av Anåker och Elf (2014) var syftet att belysa 

och beskriva hållbarhet som koncept inom omvårdnad. Resultatet blev att sex utmärkande 

egenskaper kunde identifieras, bland annat medvetenhet, ansvar och villighet att förändra 

(Anåker & Elf, 2014). Dessa begrepp går i linje med sjuksköterskeprofessionen och bör därför 

belysas likväl som andra områden inom sjuksköterskans ansvarsområden.  

Metoddiskussion 

Studiens syfte, som var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans vårdrelation med 

kvinnor som lider av postpartumdepression, kunde besvaras genom de valda artiklarna. Det fanns 

ett intresse och en vilja att lyfta fram detta problemområde därav valdes ämnet och 

problemområdet PPD. Henricson (2017) anser att det är väsentligt att ha någon form av 

förförståelse för det valda ämnesområdet. En rådande kunskap om det valda ämnet kan enligt 

Henricson (2017) bli ett problem vid insamling av information och data då det som är bekant 

sedan tidigare lättare fångar ens uppmärksamhet. Vi reflekterade över den rådande kunskapen om 

ämnet och enades om att det inte påverkat eller färgat resultatet eftersom studien i synnerhet 

syftar till att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans vårdrelation med kvinnor som lider 

av postpartumdepression, vilket det inte fanns någon erfarenhet kring. I denna kandidatuppsats 

användes en litteraturöversikt som design för att besvara studiens syfte där resultatet baserades på 

17 vetenskapliga artiklar. Det valda antalet artiklar anses tillräckligt för en litteraturöversikt enligt 

Forsberg och Wengström (2015). En litteraturöversikt gör det möjligt att få en uppfattning om 

hur kunskapsläget ser ut idag inom det valda ämnet. Redan publicerade data samlas in för att få 

ett nyanserat resultat med olika infallsvinklar både från kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Beslutet om att använda en litteraturöversikt som design grundade sig i den rådande 

tidsbegränsningen samt uppsatsens nivå. Med hänsyn till dessa kriterier fanns det inte möjlighet 

att genomföra till exempel en systematisk litteraturöversikt, som dels skulle kräva mer tid och 

även mer erfarenhet. Hade en systematisk litteraturöversikt använts som design för denna studie, 

skulle resultatet haft en liknande om inte större omfattning och gett ett mer definitivt svar på 

studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Innan databassökningarna hade urval, inklusions- och exklusionskriterier bestämts. Ett av 

kriterierna var att artiklarna inte skulle ha publicerats tidigare än 10 år tillbaka, vilket styrks av 

Kristensson (2014) som anser att det är ett lämpligt tidsspann för att inhämtad fakta ska vara från 

aktuell forskning.  
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Alla artiklar som valdes var även peer-reviewed, vilket enligt Polit och Beck (2017) anses ge en 

högre vetenskaplig trovärdighet. För att inhämta artiklar användes databaserna CINAHL, 

PubMed och PsycINFO. Dessa databaser anses av Polit och Beck (2017) som relevanta databaser 

inom just omvårdnadsvetenskapen. Val av flera olika databaser ökar arbetets validitet enligt 

Henricson (2017).  

 

För att få hjälp med artikelsökning i de olika databaserna gjordes ett flertal sökningar under 

handledning av en bibliotekarie. Under handledningen testades olika kombinationer av MeSH-

termer med olika booleska operatorer, vilket gav ett flertal sökträffar. Därefter gjordes egna 

databassökningar där sökningarna initialt gjordes breda för att allteftersom smalna av och vara 

mer specifika. Det gjordes även ett flertal sökningar med fritext och ämnesord i både CINAHL 

och PubMed som gav ett större utbud av artiklar. Att söka i fritext ska enligt Henricson (2017) 

öka litteraturöversiktens specificitet. Således gjordes även två manuella sökningar med hjälp av 

“snowballing” där artiklarna upptäcktes via relaterade artiklar till den sökningen som gjorts. Den 

manuella sökningen genererade i ytterligare två artiklar. Majoriteten av de inkluderade artiklarna 

togs från PubMed och CINAHL. Endast en artikel från databasen PsycINFO inkluderades då ett 

flertal redan valda artiklar från CINAHL och PubMed även kom upp vid sökningar i PsycINFO. 

Dubbletterna har endast redovisats i tabellen under “antal sökträffar” och har inte räknats in 

under “antal lästa abstrakt” eller “antal lästa artiklar”. Att artiklar dyker upp på flera databaser då 

liknande sökningar genomförs ökar resultatets sensitivitet och litteraturöversiktens trovärdighet 

(Henricson, 2017). De databassökningar som gjordes är redovisade i en tabell för att läsaren lätt 

ska kunna följa processen steg för steg (se tabell 1). I tabellen redovisas även sökningar som inte 

ledde till att några artiklar inkluderades i litteraturöversikten. De har valts att redovisas då 

artiklarna från dessa sökningar lästes i fulltext och var med hela vägen till kvalitetsgranskningen 

och sedan där exkluderades då de inte uppfyllde kvalitetskraven eller inte besvarade syftet.  

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsmall användes för att bedöma och granska artiklarnas 

kvalitet och på så sätt användes endast artiklar som ansågs hålla den kvalitet som önskades 

(bilaga A). Det var en utmaning att kvalitetsgranska artiklarna. Trots stöd av 

bedömningsunderlaget från Sophiahemmet Högskola fanns det en svårighet i att bedöma vad som 

ansågs vara “många deltagare”, “en dåligt formulerad frågeställning” eller “välplanerad studie” 

och så vidare. Artiklarna kunde efter värdering av deras innehåll kategoriseras in i hög-, 

medelhög-, och låg kvalitet. Av de inkluderade artiklarna erhöll 13 hög kvalitet och fyra var av 

medelhög kvalitet, vilket var kraven för artiklarna att kunna inkluderas i denna litteraturöversikt. 

Artiklar av låg kvalitet exkluderades. Det inkluderades artiklar med två olika sorters studiedesign, 

kvalitativ och kvantitativ. Av 17 artiklar var fem kvantitativa, 10 kvalitativa och två artiklar var 

en blandning av båda. Antalet kvantitativa respektive kvalitativa artiklar i en studie kan påverka 

resultatet enligt Henricson (2017). Dataanalysen av inhämtade artiklar gjordes enligt Kristenssons 

(2014) integrerade analys. Författarna av denna litteraturöversikt har både enskilt och 

tillsammans granskat samtliga artiklar flera gånger, vilket minimerar riskerna för eventuella 

feltolkningar. En svaghet litteraturstudien har är att samtliga artiklarna som lästes var skrivna på 

engelska. Båda författarna av denna studie behärskar engelska väl men det utesluter inte att vissa 

ord kan ha tolkats felaktigt vid översättning till svenska. I vissa fall har ord saknat en direkt 

svensk översättning och då har egna tolkningar gjorts, vilket inte utesluter att resultatet kan ha 

påverkats. Vid diskussion av artiklarna identifierades likheter och skillnader i studiernas resultat. 

Då samtliga artiklar var utskrivna kunde det antecknas och fynd ringas in, samt liknande artiklar 

läggas i samma hög. Med analysmetoden till hjälp identifierades tre kategorier och åtta 

subkategorier som sedan användes i resultatet som rubriker. Tack vare tydliga rubriker kunde 

resultatet presenteras organiserat. Artiklar som hade kommit fram till liknande resultat kunde 

redovisas sammanhängande och påvisa en starkare evidens och tillförlitlighet.   
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En styrka som denna litteraturöversikt besitter är att studier från hela 15 olika länder har 

inkluderats. Resultatet ansågs ändå kunna appliceras på svensk sjukvård då faktorer såsom en god 

vårdrelation där kvinnan känner tillit är lika fundamental oavsett var världen hon lever. Då 

studierna har gjorts i ett flertal olika länder har det i vissa fall varit en svårighet att identifiera om 

sjuksköterskorna som deltagit har erhållit en annan spetskompetens än grundutbildning. I vissa 

länder används till exempel andra titlar på sjuksköterskorna beroende på var de är anställda. Då 

denna litteraturöversikt examinerades på grundnivå var det eftersträvansvärt att även 

sjuksköterskorna i de valda artiklarna var grundutbildade sjuksköterskor. Detta kan dock inte 

garanteras då det inte alltid framgick tydligt i artikeln.  

 

För att få svar på alla möjliga typer av frågor har det under arbetets gång skett regelbundna 

avstämningar med handledare samt med en grupp av andra studenter som haft samma handledare. 

Under handledningsträffarna diskuterades eventuella frågor och svårigheter som dykt upp. 

Medlemmarna i gruppen och handledaren läste och granskade arbetet kontinuerligt och kom med 

konstruktiv feedback och förslag på förbättringar. Denna hjälp av handledare och en 

handledningsgrupp ökar det egna arbetets tillförlitlighet enligt Henricson (2017).   

Slutsats 

Syftet med denna studie var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans vårdrelation med 

kvinnor som lider av postpartumdepression. Sjutton vetenskapliga artiklar analyserades och 

slutsatsen av denna litteraturöversikt blev att sjuksköterskan spelar en central roll i omvårdnaden 

genom sin kunskap om ämnet och information till kvinnan, arbetet för att skapa en bra 

vårdrelation som präglas av tillit och förtroende samt stödet och uppmuntran till kvinnorna som 

lider av PPD. Sjuksköterskan ska kunna skapa en bra vårdrelation och bemöta kvinnan på ett bra 

sätt för att få kvinnans tillit och förtroende. Att involvera partnern och familjen som helhet i 

omvårdnaden är något som sjuksköterskan bör använda sig av då kvinnans partner kan vara en 

resurs. Även att se när kvinnan behöver vidare vård av annan profession beroende på 

depressionens svårighetsgrad är ett av sjuksköterskans ansvarsområden. 

 

Fortsatta studier  

Det har varit en utmaning att hitta vetenskapliga artiklar om PPD och faktorer som påverkar 

vårdrelationen, vilket indikerar att det finns få studier inom detta ämne relaterat till 

problemområdets omfattning. Trots att studier visar att sjuksköterskor i de flesta fall är de första 

som tar emot kvinnorna som söker vård för depressiva symtom efter graviditet så är kunskapen 

om denna sjukdom begränsad. Tänkbara förslag till fortsatta studier skulle kunna vara studier 

som är mer riktade mot sjuksköterskans roll kring identifikation och behandling av kvinnor med 

PPD. Även studier kring förebyggande åtgärder, utbildning och information om PPD till blivande 

föräldrar vore av värde för att tidigt kunna sätta in behandling och stödinsatser. Med fördel skulle 

även större intervjubaserade studier utföras där sjuksköterskor i Sverige får svara på frågor om 

PPD, vilket skulle ge en bild över hur kunskapsläget ser ut här i landet.  

Klinisk tillämpbarhet   

Det är hälso- och sjukvårdens ansvar att kvinnorna och deras partners mår bra, både för dem som 

nyblivna föräldrar och för deras nyfödda. Det är därför angeläget att sjuksköterskor som möter 

dessa kvinnor har en förståelse för hur påfrestande det kan vara att hantera PPD för att kunna 

hjälpa dem. Studiens huvudfynd om kunskap och information, vårdrelation samt stöd och 

uppmuntran är mycket relevanta för dagens vårdverksamhet.  
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Betydelsen av sjuksköterskans kunskap som ges vidare till kvinnan, att närma sig kvinnan utan 

att verka dömande för att få en så god vårdrelation som möjligt samt ge stöd och uppmuntran i 

form av att involvera familjen och utföra en mer familjefokuserad omvårdnad har belysts och 

diskuterats i denna studie. Det är i hälso- och sjukvårdens intresse att se dessa betydelsefulla 

egenskaper hos sjuksköterskan och implementera dessa i den dagliga vårdverksamheten.  

 

Resultatet av denna studie kan bidra till en ökad förståelse och medvetenhet för faktorer som 

påverkar sjuksköterskans vårdrelation med kvinnor som lider av postpartumdepression. För 

sjuksköterskor och samhället kan resultatet i studien bredda perspektivet och minska stigmat 

kring PPD. Det kan hjälpa sjuksköterskor i sin kontakt med patienter och få kvinnor att våga söka 

vård och minska rädslan för att bli dömda och sedda som dåliga mödrar när de är i behov av stöd.  
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BILAGA A  

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

  I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal deltagare 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 



 

BILAGA B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Andrews Horowitz, J., Murphy, 

C.A., Gregory, K., Wojcik, J., 

Pulcini, J. & Solon, L.  
2013  

USA  

Nurse Home Visits Improve 

Maternal/Infant Interaction and Decrease 

Severity of Postpartum Depression  

Syftet var att undersöka om 

självförmågan hos kvinnorna ökade med 

hjälp av motiverande samtal. Man 
undersökte om kvinnornas relation med 

det nyfödda barnet blev bättre.  

Design: en randomiserad kontrollerad 

studie i 3 faser.  

Urval: EPDS-score på 10 eller över var 
obligatoriskt. En bekräftad depression. 

Andra psykiatriska diagnoser var 
exkluderade.  

Datainsamling: Mödrarna blev coachade 

av sjuksköterskor. Instrument användes 
för att inhämta data. Bl.a MIT, EPDS 

och PDSS och intervjuer.  

Analys: Beskrivande statistik för all 
data och alla variabler.  

134 
(0)  

Deltagarna hade ökat 

interaktionen med 

barnet samt minskade 

symtom av PPD.  

RCT 
I 

Aston, M., Price, S., Etowa, J., 

Vukic, A., Young, L.,Hart, C., 

MacLeod, E. & Randel, P. 
2015 

Kanada 

The Power of Relationships: Exploring 

How Public Health Nurses Support 

Mothers and Families During 
Postpartum Home Visits 

Syftet av studien var att undersöka hur 

hembesöksprogram för mödrar och barn 

blev organiserade, utförda och upplevda. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Inklusionskriterier för deltagande 

var, förmågan att tala och förstå 
engelska, att sjuksköterskorna har 

arbetat i sin tjänst i minst sex månader i 

antingen det målinriktade eller 
universala programmet och 

förstföderskor som hade fått minst ett 

hembesök i antingen det ena eller det 
andra programmet 

Datainsamling: Semistrukturerade face-

to-face intervjuer hölls med öppna 
frågor och med en icke-hierarkisk 

struktur. 

Analys: Intervjuerna spelades in och 
transkriberades av en transkriberare som 

hade signerat ett sekretessavtal. 

Konversationsanalys användes för att 
analysera samtalen. Analysen började 

genom att kontextuella moment 

identifierades, dessa analyserades och 
till slut organiserades upplevelserna i 

teman. 

36 Det som upprepade 

gånger sades av både 

sjuksköterskor och 

mödrar var den 

överväldigande vikten 

av att utveckla 

stödjande 

vårdrelationer som 

var icke-dömande, 

vänliga och skapade 

tillit. Sjuksköterskan 

och kvinnan jobbade 

tillsammans för att 

hon skulle hitta 

styrkan att ta hand om 

sin familj och sitt 

barn. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  



 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Elsharat, R. A., 

Yacoub, M. I., Saleh, 

Z. T., Ebeid, I. A., 

Raddaha, A., Al-

Za’areer, M. S. & 

Maabreh, R. S. 
2018 
Saudiarabien 

Perinatal Nurses’ and 

Midwives’ 

Knowledge About 

Assessment and 

Management of 

Postpartum 

Depression 

Syftet var att kartlägga 

kunskapsbristen hos 

sjuksköterskor och 

barnmorskor gällande 

identifieringen och 

behandlingen av PPD i 

Saudi Arabien. 

Design: En beskrivande tvärsnittsstudie. 
Urval: En lista med alla för studien passande 

sjuksköterskor och barnmorskor i området 

tillhandahölls. De sjuksköterskorna/barnmorskorna 

som uppfyllde kriterierna för att få delta i studien 

ombads att delta i studien.  
Datainsamling: Data samlades in med hjälp av ett 

frågeformulär (testat genom pilotstudie) som 

studiedeltagarna fick fylla ut. 350 exemplar 

delades ut och 26 fick exkluderas då de inte var 

korrekt ifyllda. 
Analys: Version 20 av SPSS användes för 

statistisk analys. Även ANOVA användes för att 

se om det fanns kunskapsskillnader relaterat till 

utbildningsnivå. 

350 
(26) 

Vårdgivare, specifikt sjuksköterskor 

och barnmorskor, spelar en stor roll i 

screening, utbildning, vägledning och 

behandling av kvinnor med 

PPD.Resultat av studien visar på att 

kunskapen kring PPD hos 

sjuksköterskor och barnmorskor i 

Saudiarabien är bristfällig. 

K 
I 

Glavin, K., Smith, L., 

Sørum, R. & Ellefsen, 

B. 
2010  
Norge  

Supportive 

counselling by public 

health nurses for 

women with 

postpartum 

depression  

Syftet med studien var att 

undersöka effekten av 

stöttande rådgivning vid 

PPD av sjuksköterskor.  

Design: Pragmatiska kliniska prövningar.  
Urval: Kvinnor över 18 år som drabbats av PPD, 

men som inte för närvarande behandlades för 

depression.  
Datainsamling: Hembesök. Kvinnorna fyllde fick 

skatta sig själva och instrumentet EPDS användes.  
Analys: Statistisk analys 

228 Kvinnorna som fick support och stöd 

skattade sitt mående bättre.  

K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  



 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Holt, C., Milgrom, J. 

& Gemmill, A. W.  

2017  

Australien  

Improving help-

seeking for postnatal 

depression and 

anxiety: a cluster 

randomised controlled 

trial of motivational 

interviewing.  

Syftet med denna studie var 

att studera om antalet 

mödrar som sökte hjälp 

postpartum 

efter  motiverande samtal 

med sjuksköterska ökade. 

Design: En parallellt tvåarmad randomiserad 

studie.  

Urval: 40 stycken sjuksköterskor. Varje 

sjuksköterska skulle i sin tur ha hand om 20 

kvinnor var.  

Datainsamling: Flera olika mätinstrument 

användes för att samla in data. Bl.a EPDS, 

DASS21.  

Analys: All data som saltas in sattes in i tabeller 

och utformade på så sätt ett resultat.  

541 

(-). 

Resultatet visade att kvinnorna som 

deltog i studien hade lägre frekvens av 

depression.  

RCT  

I 

Kang, P. S., Mohazmi, 

M., Ng, Y. M. & 

Liew, S. M.  

2019  

Malaysia  

Nurses’ knowledge, 

beliefs and practices 

regarding the 

screening and 

treatment of 

postpartum depression 

in maternal and child 

health clinics: A 

cross-sectional survey 

Syftet är att undersöka om 

sjuksköterskors kunskap och 

tro kring PPD är associerat 

med screening i praktiken.  

Design: Tvärsnittsstudie. 

Urval: Sjuksköterskor från Kepong-området i 

Kuala Lumpur.  

Datainsamling: Självrapporterade frågeformulär.  

Analys: Statistisk analys med hjälp av SPSS. 

133 

(25) 

Bara ett fåtal sköterskor hade full 

förståelse kring PPD, med symtom 

behandling etc. Screeningmetoder i 

praktiken var bristfälliga och det 

associerades med deras åsikter kring 

tid och ansvar. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  



 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Leung, S., Leung, 

C., Lam, T. H., 

Hung, S., Chan, 

R., Yeung, 

T., Cheng, M., 

Lau, A. & Lee, 

D.  

2010  

Kina 

 

Outcome of a 

postnatal depression 

screening programme 

using the Edinburgh 

Postnatal Depression 

Scale: a randomized 

controlled trial 

Syftet med denna studie var att 

evaluera effekten av ett Postnatal 

Depression screening-program 

och om programmet skulle öka 

moderlig mental hälsa. Screening 

skulle genomföras med hjälp av 

EPDS.  

Design: Randomiserad kontrollerad studie 

Urval: Mödrar av två månader gamla barn 

som kom till MCHC (Maternal and Child 

Health Centres Hong Kong. 

Datainsamling: Båda grupper gick igenom 

samma procedur. Frågeformulär om 

demografi och riskfaktorer, 

screeningformulär i form av EPDS för 

interventionsgruppen och General Self-

Efficacy Scale för kontrollgruppen samt 

klinisk undersökning av en sjuksköterska. 

Analys: Efter varje klinisk undersökning 

skickades journalhandlingarna till research 

officer B som bedömde EPDS-scores och 

utifrån dessa rekommenderade kvinnan 

vidare. Varje klinisk undersökning hölls av 

samma sjuksköterska (B). 

552 

(90) 

Ett PND screening-program 

med EPDS som verktyg och 

möjligheten till 

uppföljningssamtal 

resulterade i en förbättring i 

moderlig mental hälsa. 

RCT 

I 

Milgrom, J., Holt, 

C. J., Gemmill, A. 

W., Ericksen, J., 

Leigh, B., Buist, 

A. & Schembri, 

C. 
2011 
Australien 

Treating postnatal 

depressive symptoms 

in primary care: a 

randomised controlled 

trial of GP 

management, with 

and without 

adjunctive 

counselling.  

Syftet var att utvärdera 

jämförande hantering av (PND) 

efter screening med Edinburgh 

Postnatal Depression Scale. Flera 

behandlingsmetoder jämfördes. 
 

Design: Parallell tre-grupps randomiserad 

kontrollerad studie 
Urval: 3531 kvinnor screenades med hjälp 

av EPDS, 333 uppvisade tecken på 

depression och 169 hänvisades till deltagande 

i studien. 68 av dessa kvinnor 

randomiserades i tre grupper. 
Datainsamling: 
Data samlades in genom vårdpersonal som 

behandlade kvinnorna med de olika 

behandlingsmetoderna och kontroll-

screenade kvinnorna med EPDS. 
Analys: Statistisk analys med hjälp av EPDS 

scores. 

68 Studien visade att två av 

behandlingsmetoderna i 

kombination hade mycket 

god effekt jämfört om bara 

en av metoderna används. 

RCT 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  



 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ngai, F. W., 

Wong, P. W., 

Chung, K. F., 

Chau, P. H. & 

Hui, P. W.  
2019 

Kina 

Effect of couple‐based 

cognitive behavioural 

intervention on 

prevention of postnatal 

depression: multisite 

randomised controlled 

trial 

Jämföra skillnaderna mellan 

familjebaserad rådgivning och 

rådgivning och hjälp endast till 

mödrarna.  

Design: Randomiserad kontrollerad 

studie 
Urval: Kriterier var att paret skulle 

vara “första-gångs-föräldrar”, över 

18 år, vänta endast ett barn, tala 

kinesiska och inte ha någon psykisk 

ohälsa sedan tidigare.  
Datainsamling: Data samlades in 

med hjälp av EPDS under graviditet, 

sex veckor postpartum, sex månader 

och 12 månader. 
Analys: Datan analyserades enligt 

“Intention to treat-analys (ITT)”.  

388 par Depressiva symtom förbättrades 

signifikant 6 veckor efter 

förlossningen för mödrar i 

parbaserad behandling jämfört 

hos kvinnor som behandlades 

ensamma. 

RCT 

  I 

Place, J. M. S., 

Allen-Leigh, B., 

Billings, D. L., 

Dues, K. M. & 

deCastro, F. 

2017 

Mexiko 

Detection and care 

practices for postpartum 

depressive symptoms in 

public-sector obstetric 

units in Mexico: 

Qualitative results from 

a resource-constrained 

setting.  

Syftet var att beskriva några av 

vårdpersonalens existerande 

tillvägagångssätt  att identifiera och 

erbjuda hjälp till kvinnor med 

depressiva symtom på offentliga 

obstetriska avdelningar i Mexiko. 

Design: Semistrukturerad 

intervjustudie 

Urval: Deltagarna valdes ut genom 

att anläggningarna de arbetade på 

kontaktades.  

Datainsamling: Data samlades in 

mellan maj till juli 2012 och bestod 

av engångs, one-on-one, 

semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor. 

Analys: Ljudinspelningarna från 

intervjuerna transkribierades av en 

professionell transkibierare. Data 

analyserades med hjälp av Nvivo 10 

software. Sedan delades all data in i 

tre kategorier; Konceptualisering av 

PPD, identifikationsmetoder och 

behandlingsmetoder.  

40 Brist på riktlinjer, utbildning 

och tidsbegränsningar är givna 

anledningar till  misslyckad 

identifiering av PPD-symtom 

hos kvinnor. Vårdpersonalen 

rapporterade att deras roll är för 

kortvarig och begränsad till att 

ge kvinnor förväntad vägledning 

och information för vad de kan 

förvänta sig känslomässigt efter 

förlossningen och för att kunna 

ge en tillförlitlig atmosfär för 

kvinnor att uttrycka sina 

känslor. 

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  



 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalite

t 

Sadat, Z., 

Abedzadeh-

Kalahroudi, M., 

Kafaei Atrian, M., 

Karimian, Z. & 

Sooki, Z. 

2014 

Iran 

The Impact of 

Postpartum 

Depression on 

Quality of Life in 

Women After Child’s 

Birth 

Att undersöka livskvalitén av mödrar 

med och utan PPD. Mål med studien 

var att resultat kan användas i framtida 

bättre behandling av kvinnor med 

PPD. 

Design: En prospektiv studie. 

Urval: Randomiserat urval 

användes för att välja 10 

hälsocenter över hela landet. 

Det inkluderades kvinnor med 

singleton graviditet som var 

okomplicerade graviditeter 

och utan depression under 

graviditeten (EPDS ≥ 13). 

Kvinnor med tidigare 

infertilitet, instrumentell 

förlossning, födelsevikt under 

2500g och IUFD (Intrauterin 

fosterdöd) exkluderades. 
Datainsamling: Kvinnorna fyllde ut 

frågeformulär vid två respektive fyra 

månader postpartum. 

Analys: Data analyserades med 

användning av Student’s t-test, Mann-

Whitney U-test, ANOVA, Kruskal-Wallis, 

Chi-square test, Pair t test, Wilcoxon, 

Pearson och Spearman Correlation 

Coefficient. 

450 

(129) 

Studien visade att PPD har en sänkande 

effekt på livskvalitén. Vid två och fyra 

månader postpartum. Screening för 

PPD som rutin i postnatala vården 

rekommenderas. 

K 

I 

Segre, L., O'Hara, M. 

W., Arndt, S. 

&  Beck, C. T. 
2010 
USA 

Screening and 

Counseling for 

Postpartum 

Depression by 

Nurses: The 

Women’s Views 

Undersöka en modell där 

sjuksköterskor screenar och 

konsulterar kvinnor med PPD.  

Design: En beskrivande studie (A 

desciptive study) 
Urval: 691 vita kvinnor med relativt hög 

inkomst samt 132 låginkomsttagande 

kvinnor som tillhör etniska  minoriteter.  
Datainsamling: Via frågeformulär som 

skickades ut till kvinnorna.  
Analys: Svaren på frågorna från kvinnorna 

granskades och utformade ett resultat.  

958 
(267) 

Över 90% tyckte att det var okej att en 

sjuksköterska genomförde screening 

och konsultering. 

K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Slade, P., Morrell, 

C. J., Rigby, A., 

Ricci, K., 

Spittlehouse, J. & 

Brugha, T. S. 
2010 
England 

Postnatal women's 

experiences of 

management of 

depressive 

symptoms: a 

qualitative study. 
 

Att tillhandahålla den första 

integrerade djupgående 

undersökningen av postnatala 

kvinnors upplevelse av 

identifieringen och hanteringen av 

symtom på depression samt 

erbjudandet och acceptansen av 

postnatal vård. 
 

Design: En kvalitativ intervjustudie 
Urval: Kvinnor med 6-veckors 

EPDS resultat ≥ 18 och 

misstänkt depression. Alla 

kvinnor hade deltagit i the 

Post-Natal Depression 

Economic Evaluation and 

Randomised controlled 

(PoNDER) trial. 
Datainsamling: Studiedeltagarna 

intervjuades med tre olika typer av 

approach. 
Analys: En mall enligt King N. (1998) 

användes för att analysera den 

kvalitativa datan. 

39 
(9) 

När det accepterades upplevdes psykologiska 

sessioner som positiva, effektiva och som 

"idealisk vård". Att söka hjälp och acceptera 

sessioner berodde på kvinnornas perspektiv på 

deras hälsobesökare som individ. 

K RCT 
II 

Souza, K. L., 

deSouza Santos, A., 

Sorte, E., Peixoto, 

L. & Carvalho, B.  
2018 
Portugal  

Knowledge of 

nurses of primary 

care about 

puerperal 

depression.  

Analysera kunskapen om PPD hos 

sjuksköterskor i primärvården.  
Design: Kvalitativ studie.  
Urval: 11 sjuksköterskor som minst 

hade jobbat i 6 mån.  
Datainsamaling: Informationen 

samlades in genom semi-strukturerade 

intervjuer.  
Analys: Det användes en analysteknik 

där informationen var kategoriserade 

enligt vissa teman.  

11 
(0) 

Sjuksköterskorna visades ha en stor roll i 

behandlingen av PPD ur den hälsofrämjande 

aspekten. Dock visade sköterskorna endast på 

en ytlig kunskap om PPD.  

K 
II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Tammentie, T., 

Paavilainen, E., 
Åstedt-Kurki, P. & 

Tarkka, M. T. 

2012  
Finland  

 

Public health 

nurses in Finland 
help to prevent 

postnatal 

depression 

Syftet med studien var att undersöka 

folkhälso-sjuksköterskors interaktion 
med familjer i barnhälsokliniken där 

modern är utsatt för depression efter 

födseln. 

Design: Intervjuer spelades in med 14 

folkhälsosjuksköterskor som arbetade i 
olika barnhälsokliniker i Finland. 

Urval: För intervjuerna användes inte 

förbestämda teman, utan ämnen som 
ansågs viktiga av sjuksköterskan som 

intervjuades blev diskuterade. 

Datainsamling: Alla 14 sjuksköterskor 
intervjuades av samma person. Intervjuerna 

tog mellan 30-120 minuter. 

Analys: Datan analyserades så fort den 
samlats in. Alla inspelade intervjuer blev 

transkriberade och kontrollerade innan de 

raderades. 

14 Folkhälso-sjuksköterskans roll i 

barnhälsokliniken är att ge information och 
vägledning, lyssna och svara på familjens behov. 

Barnhälsokliniker är centrala platser för familjer 

med nyfödda, och arbetet bör vara 
familjeorienterat. 

K 

II 

Top, E. D. & 

Karacam, Z. 

2015 
Turkiet 

Effectiveness of 

Structured 

Education in 
Reduction of 

Postpartum 

Depression Scores: 
A Quasi-

Experimental Study 

Syftet var att undersöka effekten av 

strukturerad information/utbildning 

med avsikt att sänka postpartum 
depression scores bland kvinnor. 

Design: Kvasiexperimentell studie 

Urval:  

Datainsamling: Data samlades in med 
hjälp av ett frågeformulär, EPDS och 

Multidimensional Scale of Perceived 

Social Support 
Analys: Data analyserades med hjälp av 

SPSS 18. 

103 Denna studie visade att strukturerad 

information/utbildning riktad till kvinnor från 

sjuksköterskor var en effektiv metod i 
reduceringen av förekomsten av PPD. 

CCT 

II 

van der Zee-van den 

Berg, A. I., Boere-
Boonekamp, M. M., 

Groothuis-

Oudshoorn, C. G. M., 
IJzerman, M. J., 

Haasnoot-

Smallegange, R. M. 

E. & Reijneveld S. A. 

2017  

Nederländerna 
 

Post-Up Study: 

Postpartum 
Depression 

Screening in Well-

Child Care and 
Maternal Outcomes 

Syftet med studien var att se om 

screening inom BVC ökade tidig 
upptäckt av PPD och på så sätt hjälpa 

mammorna och reducera de negativa 

konsekvenserna av PPD.  

Design: Prospektiv studie.  

Urval: Förfrågan skickades ut till totalt 
4375 kvinnor efter förlossningen och 

därefter exkluderades de kvinnor som inte 

svarade.  
Datainsamling: Screening för PPD med 

EPDS-skalan, olika kontroller på bebisarna 

och uppföljningssamtal 

Analys: Statistisk analys 

9549 

(4497) 

Studien visade att screening var ett effektivt sätt 

att upptäcka PPD i ett tidigt stadie.  

K 

 I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 


