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SAMMANFATTNING 
 

Postpartumdepression är den vanligaste psykiska störningen efter förlossning och den drabbar 
omkring 13 % av alla kvinnor som föder barn. Majoriteten av dessa depressioner är av lättare 
slag och läker ut spontant inom 3-6 månader. Kronisk depression hos nyblivna mammor kan 
störa det viktiga samspelet mellan mor och barn. Forskning om hjärnan pekar på vikten av det 
tidiga samspelet för spädbarnets känslomässiga utveckling på lång sikt. Det är således viktigt 
att upptäcka och behandla depression efter förlossning. Studier visar att psykologisk 
behandling som counselling, kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk 
korttidsterapi kan reducera depressiva symtom. Syftet med detta arbete var att utvärdera 
kvinnornas åsikt om den samtalsbehandling de fått vid nedstämdhet och oro efter förlossning 
samt ta reda på vad som var hjälpsamt utifrån patientens perspektiv. En enkätundersökning 
har gjorts av dem som genom Kvinnohälsans screeningprogram blev aktuella för samtalsstöd. 
Undersökningen visade att majoriteten av kvinnorna var klart nöjda med samtalsbehandlingen 
och kunde rekommendera den. Det som var verksamt i samtalsterapin var att få tala om sina 
upplevelser med någon som lyssnar och ger bekräftelse samt att få vägledning med konkreta 
råd/tips och övningar för att må bättre.   
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INLEDNING 
 

Kvinnokliniken i Linköping har lång tradition av forskning och utveckling inom området 

psykisk hälsa hos barnafödande kvinnor. Som ett resultat av dessa studier har kliniken bland 

annat infört en aktiv uppföljning av hur kvinnan mår psykiskt efter förlossningen. Alla 

kvinnor som kommer till kvinnohälsan på efterkontroll 8-12 veckor efter förlossningen 

erbjuds screening för postpartumdepression (PPD). Som verksam barnmorska med 

grundutbildning i psykoterapi har jag haft förmånen att i ett team arbeta med detta samt 

genomföra samtalsbehandling med kvinnor som visar tecken på depression efter förlossning. 

Inom ramen för psykoterapeutprogrammets examensarbete har jag valt att göra en utvärdering 

av denna samtalsterapi.   

BAKGRUND 

Psykisk hälsa och barnafödande 

Tiden under graviditeten och efter förlossningen kan innebära en period av ökad psykisk 

känslighet för kvinnan. Denna känslighet kan visa sig i ett brett spektrum av reaktioner med 

olika svårighetsgrad så som blues, postpartumdepression och postpartumpsykos. En psykisk 

störning som kan uppträda efter förlossningen är posttraumatisk stressyndrom, PTSS. PTSS 

förekommer hos cirka 2 % av alla som föder barn som en följd av en svår 

förlossningsupplevelse (Brockington, 2004). Det är heller inte ovanligt med debut av 

tvångssyndrom (OCD) i samband med barnafödande, prevalensen för detta ligger på mellan 

2,7- 4% postpartum (SFOG 2009). 

 

Blues, ”maternity blues”, är en snabbt övergående nedstämdhet, irritabilitet och gråtmildhet 

som uppträder under de första dagarna hos 50-80% av alla nyförlösta kvinnor. Hormonella 

faktorer anses ligga bakom bluesreaktionen genom det kraftiga östrogenfallet som inträffar 

efter förlossningen. Postpartumpsykos är den allvarligaste formen av psykisk störning. Det är 

en akut psykotisk reaktion som vanligen inträffar efter de första veckorna efter förlossningen. 

Tillståndet kännetecknas av vanföreställningar, bristande verklighetsuppfattning, mani samt 

djup depression och kräver akut omhändertagande och inläggning på sjukhus. 



2	  

	  

Postpartumpsykos uppträder hos 1-2 av 1000 mödrar (Brockington, 2004, O`Hara & McCabe 

2012). 

Postpartumdepression (PPD)  

Depression är den vanligaste psykiska störningen efter barnafödande. Den debuterar vanligen 

under de tre första månaderna men kan uppträda under hela första året efter förlossningen 

(Wickberg & Hwang 2003). Studier visar att depression under graviditet är lika vanlig som 

PPD och det finns ett starkt samband mellan depression i slutet av graviditeten och depressiva 

symtom efter förlossningen (Rubertsson, Wickberg, Gustavsson och Rådestad 2005). 

Majoriteten av PPD självläker inom 3-6 månader men ca 25 % har kvar depressiva symtom 

ett år efter förlossningen (Craig & Howard 2008). Det som är unikt med PPD är risken för 

negativa konsekvenser för både mamman, hennes partner och för barnets utveckling 

(Brockington 2004, Wickberg & Hwang 2003). Prevalens för postpartumdepression är 13 % 

(Josefsson 2003, Wickberg & Hwang 2003, Craig & Howard 2008). Siffror från en 

litteraturöversikt från 2012 visar på en prevalens mellan 13-19 % för depression 3 månader 

efter förlossning vilket förklaras med att både lätt depression och klinisk depression 

inkluderats i de olika studierna (O´Hara & Mc Cabe 2012). 

 

Forskningen kring riskfaktorer för postpartumdepression har lett fram till en s k 

biopsykosocial förklaringsmodell. Kvinnor som har med sig en sårbarhet oavsett om den om 

den är biologisk, psykologisk eller socialt betingad kan få en PPD om de utsätts för stress, 

fysiska krämpor och saknar psykologiskt stöd (Wickberg & Hwang 2003). Resultat från en 

metaanalys från 2012 visar att anamnes på depression, ångest och depression under 

graviditeten, känslomässig instabilitet, låg självkänsla, postpartumblues, stressfyllda 

livshändelser (inkluderat stress i omvårdaden av barnet), bristfälliga relationer och svagt 

socialt stöd är måttliga till starka riskfaktorer för PPD (O´Hara & Mc Cabe 2012). 

Anknytning 

Anknytningsteorin som utvecklades i England på 50-talet av John Bowlby har under de 

senaste 30 åren vidareutvecklas genom den moderna spädbarnsforskningen. Forskning om 

hjärnan har lett fram till neurovetenskapliga teorier som betonar det tidiga samspelets 

betydelse för spädbarnets utveckling (Havnesköld & Risholm Mothander 2009).  

Ett barn har förmåga till samspel med föräldern omedelbart efter födseln. Hjärnans utveckling 

fullbordas genom det relationella samspelet med barnets anknytningspersoner. Det nyfödda 
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barnet saknar förmåga att ta hand om sina känslomässiga och kroppsliga reaktioner. Genom 

en trygg anknytningsrelation får barnet inte bara det nödvändiga beskyddet utan också hjälp 

med affektreglering. Tiden när hjärnan organiseras och struktureras är en kritisk period. 

Hjärnan utvecklias och påverkas av de känslomässiga erfarenheter barnet gör tillsammans 

med sina vårdgivare. Vid 9-12 månaders ålder börjar hjärnan lagra information och mogna 

som ett resultat av barnets anknytningserfarenheter (Wennberg 2010). Hjärnans 

spegelneuroner ger barnet möjlighet att knyta an och känna tillit till en annan människa men 

utan spegling tillbakabildas dessa neuroner och vidare utveckling uteblir. Spegelneuroner gör 

att människan intuitivt kan förstå andras känslor, handlingar och avsikter och teorin om 

spegelneuroner har bidragit till förståelsen av förmågan till empati (Nilsén 2008). 

  

Ett spädbarn föds med ett totalt beroende av sina vårdgivare och är känslig för kvaliteten i 

relationen till dem. Om föräldern är lyhörd för barnets signaler utvecklar barnet en tillit till 

föräldern och till den egna förmågan. Barns anknytning och mönster i förälder- 

barninteraktionen byggs in tidigt och lägger grunden för inre arbetsmodeller av själv och 

andra. Dessa inre arbetsmodeller har visat sig vara stabila över tid och påverkar utformningen 

av barnets relationer samt kan förutsäga relationsutvecklingen i vuxen ålder. Anknytning 

grundläggs under det första året men utvecklas till 3 årsåldern (Broberg, Risholm-Mothander, 

Granqvist, Ivarsson 2009 ). 

Mor och barninteraktion 

 

Föräldrarnas bindning till sina barn är en kontinuerlig process som påbörjas under 

graviditeten når sin kulmen under barnets första år och därefter fortgår under resten av livet. 

Kvinnor blir känslomässigt öppnare och mer sårbara under graviditeten vilket är en 

förberedelse för samspelet med barnet. För att förstå barnets tidiga signaler krävs främst 

känslomässig närvaro och öppenhet eftersom signalerna till en början är subtila (Brodén 

2004). 

En deprimerad mamma kan ha svårigheter att samspela på en känslosamt och lyhört sätt med 

sitt barn. Detta kan i sin tur leda till otrygg anknytning, beteendeproblem och känslomässiga 

problem för barnet på längre sikt (Wickberg & Hwang 2003, Brockington 2004, O`Hara & 

McCabe 2012). Brockington menar att även en obetydlig depression bör behandlas då den kan 

försämra mammans möjlighet till god interaktion med babyn. Behandling kan förebygga att 

oro och irritabilitet missriktas mot barnet. En svensk studie från 2003 av Josefsson och 
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medarbetare visade att 4 år efter förlossningen hade sönerna till de kvinnor som varit 

deprimerade postpartum ökad förekomst av beteendeproblem jämfört med barnen till de 

kvinnor som inte varit deprimerade efter förlossningen. Kvinnor med kvarstående depression 

6 månader efter förlossningen har visat sig ha mindre positiv interaktion med sina barn än 

kvinnor som varit deprimerade efter förlossningen men där symtomen har försvunnit vid 6 

månader. Det stöder förståelsen av att tidpunkten när depressiva symtom viker har betydelse 

för risken för att interaktionsstörningar skall uppstå (Craig & Howard 2008). Studier har visat 

att det är kronisk depression hos nyblivna mammor som utgör en risk för att interaktionen ska 

störas. De är därför viktigt med behandling för att förhindra att symtomen blir långvariga 

(Josefsson 2003, Wickberg & Hwang 2003). 

Postpartumdepression och behandling 

Symtomen vid postpartumdepression (Häggström & Reis 2009) 

• Nedstämdhet, lättrördhet 
• Irritabilitet 
• Bristande intresse för aktiviteter och relationer 
• Insomningssvårigheter 
• Aptitförlust 
• Koncentrationssvårigheter 
• Ambivalenta känslor mot barnet 
• Tvångsmässiga och jag-dystona tankar på att skada barnet  
• Ångest, både generella symtom och med panikinslag 
• Självmordstankar 

PPD kan variera i svårighetsgrad från lättare depression till symtom som uppfyller kriterier 

för klinisk ”egentlig” depression. Hos spädbarnsmammor är depressionerna oftare av lättare 

slag och det är vanligt med mer oro och ångest än hos deprimerade kvinnor i allmänhet. Det 

är också vanligt med skuldkänslor för att inte ” räcka till” och att självkänslan som mamma 

påverkas negativt. Vid lättare depressiva symtom kan de flesta mammor upprätthålla ett 

fungerande samspel med sina barn även om stämningsläget kan göra att vardagen upplevs 

hopplös, tung och grå (Wickberg & Hwang2003). 

Diagnos 

 

Den engelske psykiatern John Cox har 1987 utvecklat ett instrument, Edinburgh Postnatal 

Depression Scale, EPDS som hjälp för att upptäcka depressiva symtom hos kvinnor som 

nyligen fött barn. Instrumentet är en självskattningsskala med 10 påståenden som mäter 
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intensiteten i de depressiva symtomen under senaste veckan. Varje svar poängsätts på en skala 

0-3 och summan varierar mellan 0 till 30 poäng, 12 poäng och därutöver på EPDS bör leda till 

fortsatt bedömning om kvinnan är deprimerad eller ej. EPDS kan användas vid screening och 

som hjälpmedel vid bedömning av PPD. Diagnostiering sker genom klinisk bedömning av 

depression enligt DSM-IV(Cox & Holden 2003). 

 

Samtalsbehandling 

 

Det är inte ovanligt med övergående problem som har med omställningsprocessen till 

föräldraskapet att göra. Att få barn kan också innebära en upplevelse av identitetskris. Vid en 

depression kan det vara svårt att tänka klart och möjligheten att få beskriva sina tankar och 

känslor för någon som lyssnar kan ge lättnad och perspektiv på situationen. Stödjande samtal, 

även kallad counselling, i en omfattning om 6 samtal som erbjuds av barnavårdscentralens 

sjuksköterska är en effektiv behandling för kvinnor med tecken på PPD som inte behöver 

specialisthjälp visar en svensk studie från 1996 (Wickberg & Hwang 1996).  En systematisk 

litteraturöversikt visar att psykologisk behandling med counseling, interpersonell terapi (IPT), 

kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk korttidsterapi terapi (PDT) är en effektiv 

behandling av postpartumdepression jämfört med en kontrollgrupp som fått ett rutinmässigt 

omhändertagande.  Långtidseffekten är dock fortfarande oklar (Craig & Howard 2008). 

Cooper och Murray visade i en RTC-studie att counselling, KBT och PDT reducerade de 

depressiva symtomen vid 4½ månad postpartum jämfört med en kontrollgrupp. Däremot 

kunde ingen signifikant skillnad ses efter 9 månader, 18 månader respektive efter 5 år. 

Studien visar således att psykologisk behandling av postpartumdepression förbättrar kvinnans 

stämningsläge på kort sikt men spontanförbättringen som tiden ger är lika bra på lång sikt. I 

samma studie undersöktes mor-barn-relationen och eventuella beteendeproblem hos barnen 

och det visade sig att mammorna som fått terapi (counselling, KBT och PDT) hade färre mat- 

skrik- och sömnproblem med barnen vid 4½ månaders och vid 18 månaders ålder. Ingen 

skillnad kunde däremot ses vid 5 års ålder (Cooper & Murray 2003).  

 

O´Hara och medarbetare diskuterar i sin litteraturöversikt de svårigheter som finns med att 

utvärdera psykologisk behandling vid PPD. Metaanalyser visar på effekt av behandling men 

vissa studier har begränsningar genom att både kvinnor med lätt depression och kvinnor med 

klinisk depression inkluderas samt att behandlingarna utförs av olika professioner med 
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varierad kompetens. Andra svagheter är att vissa studier är små och det saknas 

uppföljningsstudier. Det finns dock evidens för att psykologiska interventioner med olika 

behandlingsmodeller har effekt på PPD baserat på stora välgjorda studier. Det finns ännu 

ingen evidens för en specifik metod och det saknas rekommendation om behandlingslängd för 

att uppnå effekt ( O`Hara &McCabe 2012). 

 

Farmakologisk behandling  

 

Det är viktigt att stabilisera sömnen hos en deprimerad mamma då ständiga avbrott i sömnen 

är påfrestande. Farmakologisk behandling med antidepressiv medicin bör erbjudas vid djupare 

postpartumdepression. Om kvinnan tidigare haft depression eller om det finns ärftlighet finns 

indikation för en kombination av farmakologisk behandling och psykoterapi. 

Ångestdämpande läkemedel kan behövas under den inledande fasen av behandlingen 

(Häggström & Reis 2009). Studier visar att antidepressiv medicin med SSRI-preparat 

reducerar symtomen vid postpartumdepression (Craig & Howard 2008). SSRI-preparatet 

Sertralin rekommenderas som förstahandsval till ammande kvinnor då minimala mängder av 

denna substans har kunnat uppmätas i ammande barns blod (Horowitz & Goodman 2004, 

Häggström & Reis 2009). 

Antidepressiv medicin är den vanligaste behandlingen av postpartumdepression trots att 

kvinnor uppger att de fördrar psykoterapi i första hand (O`Hara &McCabe 2012). 

SYFTE 
 

Syftet med denna studie är att utvärdera kvinnors åsikt om samtalsbehandling vid 

nedstämdhet och oro efter förlossning och ta reda på vad som är verksamt/hjälpsamt i 

samtalen utifrån patientens perspektiv. 

METOD 

Undersökningsgrupp 

Vid efterkontrollen 8-12 veckor efter förlossningen sker en uppföljning av kvinnas fysiska 

och psykiska hälsa. Screening för PPD görs med EPDS utifrån kvinnohälsans psykosociala 
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basprogram. Om kvinnan blir screeningpositiv och saknar behandlingskontakt sedan tidigare 

erbjuds hon bedömning och samtalsbehandling hos barnmorska med psykoterapikompentens. 

Även kvinnor som av barnmorska eller läkare bedömdes vara i behov av samtal men som inte 

föll ut i screeningen kunde bli aktuella för behandling.  

Genomförande 

Mellan den 1/1-2012 tom 31/3- 2013 tillfrågades samtliga kvinnor i anslutning till  

bedömningssamtalet om de kunde ge feedback efter avslutad behandling via en webenkät. E-

mailadress noterades och webbenkäten med 11 frågor (fasta svarsalternativ) och 3 öppna 

frågor skickades ut av verksamhetsutvecklare på kvinnokliniken inom två månader efter 

avslutad samtalsterapi. Alla 27 som behandlades under de 15 månaderna tillfrågades och 

samtliga lämnade ut sin e-postadress.  27 enkäter skickades ut och 25 svarade vilket betyder 

en svarsfrekvens på 93 %. Jag valde att fråga om deltagande i utvärderingen vid första 

samtalet så jag skulle få med alla som erhållit behandling således även dem som kanske inte 

fullföljer alla planerade samtal. 

Samtalsbehandlingens ram innebär upp till 6 samtal beroende på bedömning och behov. 

Samtalen har varit upplagda enligt följande: 

Samtal 1-2: bedömning, diagnostisering och psykoedukation samt inringande av tema/fokus i 

behandlingen. Därefter behandlingsfas och avslut utifrån patientens behov. Jag har främst 

arbetat med stödjande samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT) men under utbildningen till 

psykoterapeut har dock inslag av affektfokuserad terapi förekommit. 

Analys av data 

Resultatet av enkätundersökningen redovisas deskriptivt i tabell och stapeldiagram samt i 

löpande text. Enkätens 3 öppna frågor redovisas i en separat analysenhet där konsoliderade 

kategorier beskrivs. Konsolideringen har genomförts på följande sätt: ord och meningar som 

återkom i fritextsvaren har markerats med hjälp av färgkoder, dessa har därefter summerats 

och redovisats. Ord och meningar har grupperats i olika kategorier. Specifika meningar har i 

fråga nummer 12 redovisats under varje grupp.  I fråga 13 har dessa kategorier redovisats som 

tre punkter. Sammanställningen av ord och meningar i de öppna frågorna visar det som 

rankats som viktigast av respondenterna kommenterat i fallande ordning. Endast manifesta 

data redovisas. Fråga 14, övriga synpunkter, redovisas genom citat som är grupperade i 

positiva, negativa och neutrala kommentarer.  
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Etiska överväganden 

Att delta i en enkätundersökning är frivilligt och det påverkar inte behandlingen men då det är 

behandlaren som utför utvärderingen har det varit kvinnoklinikens vårdutvecklare och 

kvalitetsarsvarige barnmorska Siw Andersson som skickat ut och tagit emot Webbenkäten 

samt matat in enkätsvaren i databasen vilket garanterar anonymitet och möjlighet att uttrycka 

sig fritt för respondenterna.  

RESULTAT 
Resultatet visar 25 unika respondenter av 27 behandlade. 

Tabell 1 Fördelning av diagnoser och problemområden hos de som behandlats. 

Diagnos/problemområde Antal diagnosticerade 

 n = 27 

Stress och/eller svårigheten i omställningen 

till mamma 

8 

Anamnes på depression och pågående 

behandling med antidepressiva läkemedel 

4 

Lätt postpartumdepression   5 

Svår förlossningsupplevelse 3 

Relationsproblem 3  

Tidigare trauman 2 

Oro/ångest 2 

 

Det var varierade diagnoser och problemområden som blev aktuella för behandling som tabell 

1 visar. Det var 64 % förstföderskor och 36 % omföderskor som besvarade webenkäten.  

Åldersfördelningen hos respondenterna (n = 23, 2 respondenter angav ej ålder) varierade 

mellan 26 till 44 år med en median på 34 år. 
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Figur 1 Poängutfall på EPDS bland de 27 som behandlades  

 

Figuren visar att 11 respondenter var screeningpositiva d v s lika med eller över tröskelvärdet 

för indikation på depression som på kvinnohälsan är = eller> 13 på EPDS.  12 respondenter 

hade under tröskelvärdet och för 4 saknades uppgift om screening.  

 

Tabell 2 Antal samtal 

Samtal Antal respondenter 

1-2  7 

3-4  12 

5-6  6 

 

På frågan om patienten är nöjd med antalet terapisamtal svarar 19 respondenter att de 

instämmer helt eller till stor del att de är nöjda med antalet samtal medan 5 instämmer delvis i 

påståendet.  
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Figur 2 Upplevd nytta av samtalsbehandlingen. 

Majoriteten tycker att de har haft nytta av samtalsbehandlingen. 



10	  

	  

 

0
2
4
6
8

10

Instämmer
helt

Instämmer
till	  stor	  del

Instämmer
delvis

Instämmer
inte	  alls

Ej	  aktuelltAn
ta

l r
es

po
nd

en
te

r
Genom samtalsterapin har jag fått hjälp att 

hantera min livssituation

 
Figur 3 Hjälp att hantera sin livssituation 

Tabellen visar att samtliga instämmer helt eller delvis i att de genom samtalsbehandlingen har 

fått hjälp att hantera sin livssituation. 
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Figur 4 Självkänsla som mamma  

En majoritet anser att samtalen stärkt självkänslan i mammarollen. 
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Figur 5 Eget bidrag till förbättring 
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På frågan om kvinnans själv har bidragit till den förbättring som skett anger 76% att de 

instämmer helt eller till stor del i det medan 24% endast instämmer delvis. 
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Figur 6 Förväntningar på kvalitet. 

På frågan om kvalitet svarar 84 % att de instämmer helt eller till stor del att behandlingen 

uppfyllde deras förväntningar. 
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Som helhet är jag nöjd med behandlingen

 
Figur 7 Nöjdhet som helhet. 

Resultatet visar att 22 av 25 är helt eller till stor del nöjda som helhet med 

samtalsbehandlingen.  

 

Om en vän skulle behöva en liknande behandling skulle 23 (92%) av respondenterna 

rekommendera samtalsterapin och 2 (8%) kan rekommendera den till viss del. 
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Resultat av fritextsvar 

Det som kvinnorna angav som viktigast under samtalsterapin var följande: n = 19 

 

Att få prata ( n =13)  om sina tankar och känslor 

med någon utomstående 

om det som varit jobbigt 

om sin situation 

om sin oro 

  

Att bli lyssnad till ( n = 7)   

	  

Att få bekräftelse ( n = 6) 	   på att tankar och känslor är normala 

och avdramatisering av upplevelsen 

	   	  

Att få hjälp	  (	  n	  =	  5)	   	   att få perspektiv på sin situation 

att se nya perspektiv 

att förstå sig själv 

att reda ut tankar och känslor 

att stärka sitt självförtroende som mor 

 

Att få konkreta tips, råd och ”verktyg”	  	   att må bättre	  

( n = 4)   att komma vidare  

att hantera sina känslor 

 

Att få stöd ( n = 3)	  	   	   att hantera sin oro 

efter förlossningen 

 

Det som kvinnorna angav som viktigast under terapin var att någon lyssnade på dem och att 

de fick möjlighet att få prata med en utomstående om det som var jobbigt. Det var också 

viktigt att få bekräftelse på att tankar och känslor var normala och att få sin upplevelse 

avdramatiserad. Att få hjälp att se nya perspektiv och få ökad förståelse för sig själv var också 

viktigt. Kvinnorna efterfrågade konkreta råd, tips och verktyg för att må bättre och komma 

vidare. Att få stöd efter förlossningen var viktigt liksom att kunna hantera oro. 
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För att samtalsterapin skall vara bra uppger kvinnorna att de behöver: n = 14  

 

• Tydliga uppgifter och övningar mellan gångerna, konkreta ”verktyg” för att hantera 

sina känslor. Konkreta råd och tips vad man själv kan göra för att påverka sin situation 

och sin behandling. 

• Få prata igenom förlossningen och få tala om tankar och känslor som kommer långt 

efter förlossningen. 

• Få förtroende för behandlaren, känna tillit och få bra kontakt. 

Resultatet visar att kvinnorna efterfrågar tips och råd för att själv kunna påverka sin situation 

och konkreta övningar att kunna göra på egen hand. Att få möjlighet att tala om det som dyker 

upp långt efter förlossningen var bra. Förtroende för behandlaren är en nödvändighet. 

 

Övriga synpunkter n = 10 

 

Positiva kommentarer 

”Väldigt tacksam över att möjligheten finns”. Utan samtalen hade jag säkerligen inte 

mått så bara som jag gör nu, även om min situation fortfarande inte känns helt stabil.” 

 

”Tacksam för det stöd jag fått via våra träffar, har verkligen hjälpt mig i min 

situation.” 

 

”Kände stort stöd att samtalen hölls på kvinnohälsan med någon som var barnmorska i 

botten.” 

 

”Det var viktigt att min sambo fick följa med.” 

 

Negativa kommentarer 

”...samtalen blev väldigt inriktade på mig men det var upplevelserna med mitt barn jag 

hade behövt prata om...” 

 

” Enkäten (EPDS) som man fyller i är bra….lite mer samtal om frågorna hade varit 

bättre.” 
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”Jag hade nog velat ha mer handfast handledning för att komma vidare.” 

 

”Att det skall gå snabbare att få en tid till terapi när man känner att man behöver det. 

När det gått så långt att man kommit fram till det själv då vill man inte gå och vänta 

flera veckor.”  

 

Neutrala kommentarer, önskemål och förslag  

”Att det inte är någon direkt begränsning på samtal… skulle vara stressande att få söka 

en ny behandlare efter ett par gånger. Då det är en process som startar är det viktigt att 

den kan pågå tills behovet inte finns.” 

 

 ”Jag tycker att de kvinnor som drabbas av en sfincterruptur eller annan allvarlig 

bristning ska erbjudas samtalsterapi som en del av eftervården.  Det är psykiskt jobbigt 

att gå igenom en sån skada.” 

 

”Tycker att samtalsterapi borde erbjudas alla gravida…. tror att det finns många som 

behöver detta men inte riktigt kan uttrycka önskan om hjälp.” 

 

”Jag hade önskat att vi hade haft något uppföljande samtal efter ett par månader för att 

verkligen följa upp behandlingen.” 

 

Bland övriga synpunkter nämns såväl positiva, neutrala som negativa kommentarer vilka kan 

ses ovan. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Utvärderingen visar att de flesta kvinnorna var nöjda med samtalsbehandlingen de erhållit 

efter förlossningen. Resultatet visar att de värderade högt att få tala om sina tankar, känslor 

och uppleveler liksom att få bekräftelse på att deras känslor och erfarenheter var normala, 

vilket är i linje med tidigare svenska studier. Studien visar också att tips, råd och kontreta 

”verktyg” att hantera känslor efterfrågades liksom övningar att ta med sig hem mellan 
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sessionerna. Genom de öppna frågorna i enkäten gavs möjlighet att ta del av inte bara 

attityder till de givna påståendena i frågeformuläret utan också vad kvinnorna själva angav 

som viktigt i behandlingen samt feedback på behandlingens upplägg vilket är relevant för 

klinisk praxis. Det är tre huvudfynd som framkommer. Det första är att kvinnan behöver få tid 

och plats att berätta om sina upplevelser. Det andra är att vägledning, konkreta råd och tips för 

att må bättre efterfrågas. Det tredje är efterfrågan på relevanta övningar och hemuppgifter 

som kan utföras på egen hand.  Samtalsterapi och rådgivning är två olika typer av samtal som 

kan vara varandras motsatser men i mitt kliniska arbete upplever jag inte detta som något 

problem vilket kan vara kontextberoende.  Kvinnan har regelbunden kontakt med 

barnmorskan under graviditeten och får både, information, stöd och råd under sin graviditet 

och det skulle kunna påverka förväntningarna på en samtalsbehandling i kvinnohälsans regi 

som också har betydelse för resultatet för denna patientgrupp.  

 

Initialt var syftet med uppsatsen att utvärdera korttidsbehandling av depressiva symtom efter 

förlossning. De kvinnor som sedermera blev aktuella för samtal under den tid som 

utvärderingen pågick visade sig ha varierade besvär och problemområden. Wickberg och 

Hwang menar att målet inom mödravården är att förebygga och tidigt upptäcka, ge stöd och 

hjälp så att sjukdomstillstånd inte bryter ut och när det gäller preventivt arbete skriver 

forskaren O`Hara att det finns litteratur som indikerar att PPD kan förebyggas genom 

interventioner vid tidiga symtom. Optimalt måste vara att hitta dessa kvinnor under 

graviditeten och påbörja behandling redan där. Att också tidigt komma in med stödjande och 

psykoedukativa interventioner vid nedstämdhet och oro skulle således kunna vara ett 

förebyggande arbete vilket motiverar till samtalsstöd även om patienten inte uppfyller 

kriterier för klinisk depression. 

 

Syftet med studien har uppnåtts genom att jag fått en inblick i kvinnornas åsikt om den 

samtalsbehandling de fått och vad som är hjälpsamt utifrån patientens perspektiv. Resultatet 

kan använda som ett led i utvecklings- och förbättringsarbetet på kvinnokliniken. Studien 

pekar åt att denna typ av samtalsstöd är lämplig för den aktuella patientgruppen och som 

behandlare krävs lyhördhet och flexibilitet utifrån patientens individuella behov.  

 

Enligt litteraturen är det ungefär var åttonde kvinna som drabbas av postpartumdepression 

men som beskrivs i bakgrunden är depression under graviditet lika vanlig som efter 

förlossning. Att inte fler blev screeningpositiva eller aktuella för behandling under tiden som 
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materialet samlades beror sannolikt på att kvinnokliniken fångar upp dessa kvinnor redan 

under graviditeten genom det psykosociala basprogrammet samt att de som redan har en 

pågående behandlingskontakt inte heller blir aktuella för samtalsbehandling och inkludering i 

denna utvärdering. En svaghet för tolkningen av resultatet är att det inte är renodlade grupper 

av diagnoser/problemområden som ingår i studien och att ingen mätning med EPDS gjorts på 

ett strukturerat sätt före och efter behandling vilket skulle varit värdefull information. När det 

gäller trovärdighet och överförbarhet så kan resultatet endast gälla för dessa unika 

respondenter och fler och större utvärderingar behöver göras. Resultatet överensstämmer med 

min kliniska erfarenhet av vad kvinnor beskriver som viktigt vid muntlig feedback. 

Betydelsen av barnafaderns roll vid depressiva symtom efter förlossning är ett område som 

inte berörts i detta arbete men som är mycket centralt och behöver studeras närmare. Frågor 

väcks också kring behovet av parsamtal och om det är ett alternativ eller komplement till   

behandling av nedstämdhet och oro efter förlossning. 

 

Metoddiskussion 
 
Svagheten med denna studie är att det är behandlaren som utför undersökningen. Även om 

avsikten är att vara neutral till materialet går det inte att helt bortse ifrån den förförståelse som 

författaren har genom att själv behandlat kvinnorna som svarat på enkäten. Det kan påverka 

tolkningen av resultatet i positiv riktning. Det är även svårt att hävda att en enskild 

samtalsmetod har används då terapeuten har utbildning både i KBT och psykodynamisk terapi 

och dessutom är under pågående vidareutbildning. En annan svaghet är att materialet är 

begränsat. Målet var att få in minst 30 enkätsvar. Om studien hade kunnat pågå ytterligare 

några månader hade målet uppnåtts men utbildningsramens tidsbegränsning omöjliggjorde 

detta. Styrkan i studien är den höga svarsfrekvensen vilket kan bero på att enkäten var kort, 

administrerad via mail och uppenbarligen har passat denna grupp respondenter väl. Ingen 

bortfallsanalys behöver göras. Bra för studien är också att flertalet respondenter har lämnat 

synpunkter i de tre öppna frågorna.   

 

För att få veta om kvinnorna förbättras från sina besvär hade man kunnat göra en större studie 

med mätning av depressiva symtom med EPDS både före och efter behandling och jämfört 

dem med en kontrollgrupp men det hade blivit för omfattande för denna studie. För att få 

ytterligare information skulle man också kunna intervjua kvinnorna om deras upplevelser och 

använda sig av en kvalitativ innehållsanalys.  
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KONKLUSION 
 

Majoriteten av de kvinnor som fått samtalsstöd efter sin förlossning är klart nöjda och de kan 

rekommendera behandlingen. Det som uppgavs som verksamt i samtalsbehandlingen utifrån 

patientens perspektiv var att få tala om sina upplevelser med någon som lyssnar och ger 

bekräftelse samt att få vägledning med konkreta råd/tips och övningar för att må bättre.   
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BILAGA 1  
Missiv webenkät 

 

Utvärdering av samtalsbehandling 

 

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra behandlingar på Kvinnokliniken i 

Linköping. Du har under senaste halvåret varit på Kvinnohälsan för samtalsbehandling efter 

förlossning. Vi skulle uppskatta om du kunde ge oss feedback i följande formulär. Frågorna 

besvaras anonymt och tar 5 minuter att besvara. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

Siw Andersson 

Verksamhetsutvecklare KK US 

Siv.e.andersson@lio.se 
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BILAGA 2  
Originalfrågor till webenkät 

 

 Utvärdering av samtalsbehandling 

 
       
     1 Är det ditt första barn? Ja Nej 

   2 Vilket år är du född? 

     3 Hur många terapisamtal hade du haft på Kvinnohälsan efter barnets 
födelse? 1-2 3-4 5-6 

 
 

   

    

 
 
 

  Instäm
m

er helt 

Instäm
m

er till stor 
del 

Instäm
m

er delvis 

Instäm
m

er inte alls 

E
j aktuellt 

4 Jag är nöjd med antalet terapisamtal           
5 Jag har haft nytta av den samtalsbehandling jag fått på Kvinnohälsan 

efter barnets födelse.           
6 Genom samtalsbehandlingen har jag fått hjälp att hantera min 

livssituation           
7 Jag har genom samtalen stärkt min självkänsla som mamma           
8 Jag har själv bidragit till den förbättring som samtalen givit           
9 Om en vän skulle behöva en liknande behandling skulle jag 

rekommendera den           
10 Kvaliteten på samtalsbehandlingen uppfyllde mina förväntningar           
11 Som helhet är jag nöjd med behandlingen           

  
 
 
 

     12 Detta var för mig viktigast under samtalsterapin      
       
     13 Det här skulle samtalsterapin innehålla för att det skall vara bra för 

mig  

 

      
     14 Övriga synpunkter 
     

       Tack för din medverkan! 


