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Förord 

Min ursprungliga avsikt var att skriva om mammors upplevelser av postnatala 
depressioner. Ett problem var dock att jag själv skulle vara nybliven, förhoppningsvis 
icke-deprimerad mamma när intervjuerna avsågs att genomföras. Istället fick jag 
förslaget att skriva om depressioner under graviditeten, ur barnmorskans perspektiv, det 
är ett ämnesval jag inte ångrat.  
 
 

Tack till… 

Intervjudeltagarna som är detta arbetets kärna, utan er medverkan hade arbetet inte varit 
lika engagerande. Tack för att ni tog er tid att prata med mig och generöst delat era 
erfarenheter med mig.  
 
Jag vill även tacka Lene Lindberg och Fia Simon, enheten för psykisk hälsa - barn och 
unga, för all er hjälp på vägen till den färdiga uppsatsen. Jag vill även tacka min 
handledare, Pia Risholm Mothander, som föreslog ämnet, men framförallt tackar jag dig 
för konstruktiv kritik, kloka synpunkter och din uppmuntran.  
Vidare vill jag tacka Sabine Blix-Lindström för hjälp och råd. Jag vill också tacka Per 
Calleberg, för din vänskap och många kloka råd. 
 
Ett stort tack till mamma och pappa som har stöttat mig och min familj under så många 
år. Slutligen vill jag tacka min man och mina barn för er uthållighet under alla långa 
timmar som jag har suttit vid datorn istället för att vara tillsammans med er. Niclas, tack 
för att du finns vid min sida. Adrian, Simon och Felicia, nu är jag klar med läxan! Kom 
så leker vi!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till Pappa som inte hann läsa detta… 
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KVINNORS DEPRESSIVA SYMPTOM UNDER GRAVIDITETEN  
BARNMORSKORS ARBETE MED PSYKISK OHÄLSA 

 
Ulrica Proos 

 
Barnmorskor på mödravården har möjlighet att upptäcka depressiva 
symptom under graviditeten. Studiens syfte är att undersöka 
barnmorskors inställning till och möjlighet att identifiera och stödja 
gravida kvinnor med depressiva symptom, samt undersöka barn-
morskors syn på Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) som 
metod. Senare forskning pekar på att depressiva symptom under 
graviditeten är lika vanligt som postnatal depression. Forskning har 
även funnit att depression under graviditeten har negativa 
konsekvenser för barnets utveckling. Tio personer, varav åtta mödra-
vårdsbarnmorskor, samtliga verksamma inom Stockholms läns 
landsting, har intervjuats med utgångspunkt från reflexiv metod. Fyra 
av de intervjuade barnmorskorna använder EPDS som metod för att 
upptäcka och erbjuda stöd till gravida kvinnor med depressiva 
symptom. Resultaten visar att de barnmorskor som arbetar på mot-
tagningar belägna i områden med hög problembelastning rapporterar i 
större utsträckning bristande personalstöd och remitteringssvårigheter. 
De har även mindre möjligheter att erbjuda tidiga insatser både 
gällande upptäckt och behandling.  
 
Nyckelord: depression, graviditet, EPDS, barnmorskor, mödravård 

 
 
Graviditet och barnafödande är viktiga livshändelser. För många kvinnor är det en tid då 
de förväntas vara lyckliga. Wasserman (2000) skriver emellertid att ingen kan förvänta 
sig att må bra och vara lycklig hela livet. Hon menar att det är helt normalt att ibland 
vara full av energi och andra dagar bara vilja stanna i sängen, känna sig nere, vara 
nedstämd eller till och med deprimerad. Detta är särskilt vanligt i livets 
övergångsperioder, när vi tar farväl av ett skede i livet och ställs inför uppgiften att hitta 
nya vägar, t.ex. i samband med flytt, arbetslöshet, sorg etc. Höjeberg (1991) beskriver 
graviditeten som en övergångsperiod, där kvinnan går från ett skede av livet till ett 
annat, från kvinna till mor under graviditet och förlossning. 

Idag känner de flesta mammor1 till att förlossningsdepressioner (postnatala 
depressioner) förekommer. Studier har visat att omkring 8-35 procent av de nyblivna 
mammorna kan drabbas av postnatala depressioner (Cantwell & Cox, 2006; Cox, 
Holden & Sagovsky, 1987; Moses-Kolko & Kraus-Roth, 2004; Wickberg 2005), 
beroende på när mätningarna gjorts samt i vilken population. Något som inte är lika 
välkänt men för den skull inte ovanligare är depressionstillstånd2 under graviditeten 
(antenatalt). Omkring 7-26 procent av alla gravida kvinnor är deprimerade men det kan 
                                                
1 Detta arbete fokuserar på den blivande mamman därför används ”mamman” trots att det ofta kan 
ersättas med ”föräldrarna”. 
2 Många av de gjorda studierna har använt sig av symptomskattningar, vilka inte gör anspråk på att vara 
diagnosinstrument. Därför används företrädelsevis mer öppna benämningar t.ex. depressiva symptom.  
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vara ännu fler exempelvis i städer med fattiga kvinnor (Bonari, m.fl., 2004; Evans, 
Heron, Francomb, Oek, & Golding, 2001; Moses-Kolko & Kraus-Roth, 2004). Den 
tidigare forskningen om psykisk hälsa bland barnafödande kvinnor har främst studerat 
postnatala problem och då i huvudsak depression (Evans m.fl., 2001; Wickberg & 
Hwang, 2003). Flera forskare lyfter fram att det tycks ha funnits en tro att graviditeten i 
sig skulle skydda från depression (Bonari m.fl., 2004; Brodén, 2004; Evans m.fl., 2001). 
Wickberg och Hwang (2003) anser att trots att depressions- och ångesttillstånd under 
graviditeten är vanliga har det inte uppmärksammats i lika hög grad som postnatala 
depressioner. Flera studier har funnit att depressiva symptom till och med tycks vara 
vanligare i slutet av graviditeten än efter förlossningen (Eberhard-Gran, Tambs, 
Opjordsmoen, Skrondal & Eskild, 2004; Evans m.fl., 2001; Josefsson, Berg, Nordin & 
Sydsjö, 2001; O’Hara, Zekoski, Philipps & Wright, 1990; Seimyr, Edhborg, Lundh & 
Sjögren, 2004). Forskare har också funnit starka samband mellan antenatal och 
postnatal depression, mellan 25 och 75 procent av de kvinnor som har depression under 
graviditeten fortsätter sedan att vara deprimerade postnatalt (Austin, 2004; Austin & 
Priest, 2004; Josefsson m.fl., 2001; Matthey, Barnett, Ungerer & Waters, 2000; Spinelli 
& Endicott, 2003; Rubertsson, Waldenström & Wickberg, 2003; Wickberg, 2005). För 
en del kvinnor är det alltså ett kontinuum av depressiva symptom som finns både 
antenatalt och postnatalt. Sedan finns det kvinnor som är nedstämda endast antenatalt 
respektive endast postnatalt, något som talar för att antenatala och postnatala 
depressioner beror på olika faktorer (Cantwell & Cox, 2006; Evans m.fl., 2001; Hayes 
& Muller, 2004; Josefsson m.fl., 2001; Moses-Kolko & Kraus-Roth, 2004; Seimyr 
m.fl., 2004, Rubertsson, Waldenström, Wickberg, Rådestad, & Hildingsson, 2005). 
Kvinnor med antenatal depression är en förbisedd grupp i forskningen (Heron m.fl., 
2004). Tidigare har antenatal depression setts som en riskfaktor för postnatal depression 
men det finns alltså skäl att uppmärksamma depressiva symtom under graviditeten för 
dess egen skull eftersom graviditeten uppenbarligen inte skyddar mot psykisk ohälsa. 
 
 

Graviditetspsykologi 

”En gravid kvinna genomgår under en avgränsad tid av nio månader en av de mest 
totala kroppsliga förändringar någonsin under sitt liv. Den fysiska förändringen 
för med sig en minst lika genomgripande psykisk förändring. De fysiska och 
psykiska utvecklingsprocesserna påverkar varandra inbördes, men inte avskilt från 
varandra, utan som en del av det sammanhang som omger kvinnan.” (Risholm 
Mothander, P., 1994, s.32). 

 
I det svenska samhället idag ses graviditeten som en naturlig sak, något som det inte är 
mycket att göra väsen av skriver Fredelius, Klein Frithiof och Ursing (1994). De menar 
att en sådan attityd föga hjälper förstföderskorna med övergången till moderskapet. 
Fredelius med medarbetare (1994) skriver vidare att kvinnorna ofta har svårt att varva 
ner, att lämna jobbet och tillåta sig ta det lugnt i slutet på graviditeten, något som tycks 
vara svårare för högutbildade kvinnor. Många kvinnor väljer också exempelvis att 
förlägga föräldraledigheten när barnet är fött och yrkesarbetar därför hela graviditeten 
(Risholm Mothander, 1994). För förstföderskan är graviditeten en ny och omvälvande 
upplevelse, hon befinner sig i en viktig övergångsperiod i livet, på väg till moderskapet 
men ännu inte bekräftad som mor (Höjeberg, 1991). Förstföderskor har visat sig vara 
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mer upptagna av graviditeten och barnets utveckling än omföderskor som är mer 
fokuserade på miljöfaktorer rörande t.ex. arbete och ekonomi (Brodén, 2004; Siddiqui, 
Hägglöf & Eisemann, 1999). Dessutom har omföderskorna också rent faktiskt mindre 
tid att ägna sig åt sin graviditet genom att de har barn hemma som kräver deras 
uppmärksamhet. Inte heller brukar omgivningen visa lika stor uppmärksamhet åt 
händelsen som de gjorde under första graviditeten (Risholm Mothander, 1994). 
 
Graviditetens faser 
Under graviditeten pågår tre parallella processer hos kvinnan; fostret som växer i 
livmodern, modersmentaliteten som formas i psyket och fantasibarnet som finns i 
tankarna (Stern, 1998). Länge ansåg både psykologer och psykiatrer att det inte var 
vanligt att blivande mödrar fantiserade kring sitt barn. Nu mer betraktas det som ett 
ändamålsenligt sätt att förbereda sig inför rollen som mamma (Stern, 1998). 
 
I medicinsk litteratur delas graviditeten in i tremånadersperioder, trimestrar. Den 
gravida kvinnans psykiska utveckling kan delas in på ett likande sätt eftersom den ofta 
sker i fas med den fysiologiska utvecklingen (Risholm Mothander, 1994). När kvinnan 
anar eller förstår att hon är gravid, skall hon både mentalt och känslomässigt förstå att 
hon skall bli mamma. Under denna tid syns inte graviditeten men det väntande barnet 
kan orsaka illamående och kvinnan känna sig annorlunda (Risholm Mothander, 1994). 
Många kvinnor försöker skydda fostret genom att t.ex. äta regelbundet, sluta röka etc. 
(Wickberg, 2005). En del kvinnor åker känslomässigt berg- och dalbana, för 
omgivningen kan det då vara svårt att följa kvinnans psykiska utveckling (Risholm 
Mothander, 1994). Bindningen till barnet utvecklas i takt med att graviditeten 
framskrider. Efter den tolfte veckan, när risken för missfall minskar och kvinnan känner 
sig mer säker på sin graviditet, börjar hennes fantasier om barnet sätta fart. Hon kan 
fundera över personlighet, utseende, egenskaper etc. (Stern, 1998). Nästa fas tar vid när 
kvinnan blir medveten om fosterrörelserna. Graviditetens fokus övergår nu till barnet 
och kvinnan blir av omgivningen definierad som en gravid kvinna, hennes roll förändras 
i andras ögon (Risholm Mothander, 1994). Fantasierna får också ytterligare fart och 
mamman gör sig en allt tydligare bild av det ofödda barnet (Stern, 1998). När kvinnan 
uppfattar att barnet kan överleva på egen hand inleds den tredje fasen av graviditeten. 
Nyfikenheten på att få träffa barnet ökar och rädslan inför förlossningen skjuts tillbaka 
av nyfikenheten (Risholm Mothander, 1994). Under den sjunde - åttonde månaden når 
föreställningarna om barnet sin kulmen, för att sedan under den åttonde – nionde 
månaden tona bort fantasibilden av barnet. Detta sker troligen för att det inte skall vara 
allför stor skillnad på fantasibarnet och det verkliga barnet (Stern, 1998). Under denna 
tid börjar kvinnan också fokusera mer på den kommande förlossningen (Brodén, 2004; 
Stern, 1998). 
 
Bindningsprocessen 
Under graviditeten skapas den första relationen med barnet, när mamman påbörjar 
utvecklingen av det emotionella bandet till sitt barn. Detta hjälper mamman att skydda 
barnet under graviditeten t.ex. att ta det lugnare och gör det lättare för henne att avstå 
från det som är skadligt för barnet (Brodén, 2004). Brodén (2004) skriver att den 
prenatala bindningen påverkas av kvinnans sociala stöd. Särskilt betydelsefullt är stödet 
från partnern men också upplevelsen av närhet, ömhet och glädjen i samspelet med det 
ofödda barnet är av stor vikt. Hon skriver vidare att ångest och depression kan påverka 
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bindningen till barnet negativt, däremot påverkar varken utbildning, ekonomi, civilstånd 
eller om barnet är planerat eller ej.  
 
Enligt Brodén (2004) har den barnafödande perioden idealiserats och kvinnan förväntas 
vara lycklig under graviditeten. Såväl okända som bekanta människor visar engagemang 
och glädje över graviditeten. Även om graviditeten är både önskad och planerad är en 
viss ambivalens en naturlig del i processen att bli mamma, det är vanligt med sorg, ilska 
och rädsla (Brodén, 2004; Siddiqui m.fl., 1999). Brodén (2004) skriver att kvinnan som 
har ambivalenta känslor eller förhåller sig avvaktande kan känna sig osäker på om hon 
är normal eller inte. Hon skriver vidare att sådana tankar kan leda vidare till depression 
eller diffus oro. Både Brodén (2004) och Oscarson (2000) beskriver att nedstämda 
kvinnor kan försöka uppvisa en glad sida inför andra människor, inklusive mödra- eller 
barnavårdspersonal och istället tiga om sina problem eftersom det inte är socialt 
accepterat att uttrycka dem. Enligt Brodén (2004) har kvinnan ofta svårt att sätta ord på 
oron, ofta beskriver hon att hon inte mår bra eller att hon har en förnimmelse av att 
något saknas. Hon skriver vidare att det också förekommer att kvinnan känner att 
graviditeten förlöpt utan att hon hunnit ägna så mycket uppmärksamhet åt varken barnet 
eller sin nya roll som mamma. Det har inte funnits tid att stanna upp för att förbereda 
sig inför barnets ankomst. Wickberg (2005) beskriver att detta kan ta sig uttryck i större 
upptagenhet i arbetslivet eller intensivt socialt liv eller förnekande av såväl oro, ängslan 
som engagemang i graviditeten. Enligt Brodén (2004) önskade kvinnan ofta att någon 
uppmärksammat hur hon mår. Hon kunde också känna sorg eller irritation över att ingen 
hade sett hennes oro och erbjudit hjälp. Wickberg (2005) anser att tätare barnmorske-
kontakt kan vara till hjälp för dessa kvinnor. 
 
 

Depression 

Brennan med medarbetare (2000) skriver att en depression kan ta sig vitt skilda uttryck. 
Den kan sträcka sig från lindrigare övergående plåga till ihållande och svår depression 
följd av somatiska, kognitiva och beteendemässiga störningar som hindrar ett normalt 
fungerande. Ottosson (2000) skriver att punktprevalensen, det vill säga andelen 
personer med affektivt syndrom (som innefattar både lättare och svårare fall som bland 
annat påverkar arbetsförmågan) vid en viss tidpunkt är fem procent, detta tyder på att de 
enskilda episoderna i allmänhet är kortvariga. Risken att utveckla ett affektivt syndrom 
någon gång under livet är cirka 40 procent för kvinnor och 20 procent för män. Enligt 
Sjögren (2005) finns forskning som tyder på det finns två toppar med depressionsdebut, 
dels under adolescensen och dels under kvinnans barnafödande år. Forskare anser att 
perinatal depression (under graviditeten och året efter barnets födelse) inte skiljer sig 
från depression vid andra tidpunkter i livet. Prevalens, symptombild och förlopp är 
desamma, däremot är det sammanhanget och betydelsen för barnet som gör perinatal 
depression unikt (Austin, 2004; Evans m.fl., 2001; O’Hara m.fl., 1990; Wickberg, 
2005).  
  
Symptom 
Ottosson (2000) och Wasserman (2000) beskriver båda hur de som är deprimerade kan 
uppleva sin dag. Många personer kan känna sig nedstämd större delen av dagen. Tankar, 
känslor av hopplöshet och meningslöshet dominerar, exempelvis att ingenting någonsin 
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skulle komma att bli bra och framtiden upplevs mörk. Det är vanligt att vissa tanke-
banor idisslas och att tillvaron upplevs som overklig, färglös och onyanserad. De 
deprimerade kan känna sig emotionellt frusna och många känner sig trötta både fysiskt 
och psykiskt. De är håglösa och oföretagsamma, det som tidigare varit roligt är det inte 
längre. Det är svårt att genomföra saker, något som ofta beskrivs som trötthet. Allt går 
tungt och långsamt, även att göra enkla, vardagliga saker tar mycket kraft i anspråk eller 
verkar oöverstigligt. Att tänka, fatta beslut och att konversera är svårt, även att svara på 
frågor. Det är vanligt med skuldkänslor, även för händelser långt tillbaka i tiden som de 
normalt inte tänker på. Det är vanligt att den deprimerade nedvärderar sig själv och blir 
lättirriterad och känslig för kritik. Mimiken och rörelserna är tröga, hos en del kan det 
ses motorisk oro med snabba rörelser och upphetsning, de kan också vara rastlösa och 
irriterade. Den deprimerade får ofta aptitförändringar, vanligast är minskad aptit och 
viktnedgång men det omvända kan också förekomma. Sömnen är ofta störd hos 
deprimerade, en del vaknar för tidigt, andra sover oroligt och får mardrömmar, och en 
del sover mycket. De som är svårt deprimerade har svårt att återhämta sig under natt-
sömnen, när de vaknar känner de sig outvilade och trötta. Tankar på döden och 
självmord är vanligt och det följs av hopplöshetskänslor både inför nuet och framtiden.  
Wasserman (2000) skriver att kvinnor och mäns depressiva symptom skiljer sig åt. 
Kvinnor uttrycker i större utsträckning ledsnad, värdelöshet, skuldkänslor, aptit-
störningar, trötthet, psykosomatiska besvär samt olika typer av smärta. Hon påminner 
också om att värk dessutom kan bidra till depression. Å andra sidan skriver Sjögren 
(2005) om kulturella skillnader som behöver tas hänsyn till, de tecken och symptom 
som vi använder oss av för att definiera psykisk ohälsa kanske inte känns igen av 
kvinnan. Hon skriver att i många kulturer uttrycks nedstämdhet och olycklighet med 
somatiska symptom.  
 
För att uppfylla de diagnostiska kriterierna för depression enligt DSM-IV måste minst 
fem av kriterierna nedan uppträda samtidigt under en period av minst två veckor. Det 
skall innebära en betydelsefull nedsättning i individens sociala eller yrkesmässiga 
förmåga. Dessutom ska åtminstone ett av symtomen vara antingen  
a) sänkt stämningsläge, nedstämdhet eller b) minskat intressen eller glädje  
• Nedstämdhet under största delen av dagen, så gott som dagligen. 
• Markerad förlust av intressen eller glädje vid alla eller nästan alla aktiviteter under 

större delen av dagen, nästan alla dagar. 
• Betydande viktförlust eller viktökning eller ökad eller minskad aptit. 
• Sömnstörning, sömnsvårigheter eller överdrivet sömnbehov, nästan varje natt. 
• Psykomotorisk oro eller hämning nästan varje dag (observerbar för omgivningen). 
• Svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen. 
• Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor så gott som 

dagligen. 
• Minskad tanke och koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet så gott som dagligen. 
• Återkommande döds- eller självmordstankar. (American Psychiatric Association, 

Mini-D IV Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV, 1999). 
 
Wickberg och Hwang (2001) skriver att ett problem med DSM-IV kriterierna är att det 
saknar kategorier för lindrigare depressioner, trots att dessa har hög prevalens och har 
betydande samhälleliga effekter, genom att även lättare depressioner kan försämra 
arbetsförmågan. 
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Gravid eller deprimerad? 
Det är få kvinnor som söker hjälp för antenatala depressioner. En viktig anledning som 
speciellt gäller kvinnor under graviditeten är att kvinnan kan känna skuld för att hon 
inte uppskattar något som förväntas vara en lycklig tid, dessutom finns även rädsla för 
stigma (Bonari m.fl., 2004; Buist m.fl., 2006).  

Field (1995) menar att det finns en förnekelse hos de deprimerade mammorna, 
som bidrar till att de inte söker hjälp. Hon skriver att deprimerade mödrar har skattat sitt 
barns beteende mer negativt än observatörerna har gjort. Däremot skattade mammorna 
sitt eget beteende mer positivt än observatörerna. Hon skriver vidare att när mammorna 
fått fylla i ett självskattningsformulär innan samspelsobservationen ”rycker de upp sig” 
och beter sig mindre deprimerat än de som har fått formuläret efter observationen.  
 
Enligt Sjögren (2005) och Wasserman (2000) är det vanligt att en deprimerad kvinna 
uppfattar sina symptom som somatiska i stället för depressiva. Andersson med 
medarbetare (2003) fann i sin studie att de vanligaste depressiva nyckelsymptomen som 
gravida kvinnor (över 80 %) uppgav var förlust av energi eller minskat intresse för 
dagliga aktiviteter. De fann att mindre än hälften av kvinnorna uppgav nedstämdhet som 
symptom. Flera forskare anser att gravida kvinnors depressiva symptom; sömnsvårig-
heter, aptitförändringar, irritabilitet, humörsvängningar och brist på energi lätt kan tokas 
som graviditetsbesvär (Buist, 2002; Cantwell & Cox, 2006; Gaynes m.fl., 2005; Spinelli 
& Endicott, 2003). En viktig skillnad är dock att graviditetsbesvär inte åtföljs av de 
typiska kognitiva och affektiva symptomen som förknippas med depression (Moses-
Kolko & Kraus-Roth, 2004). Det kan finnas risk att kvinnor med antenatal depression 
får höra att besvären kommer att gå över när barnet är fött (Buist, 2002; Cox & Holden, 
1994). Wickberg och Hwang (2003) skriver att mammorna med postnatal depression 
ofta ser sina problem som en ”normal” reaktion på ”onormal” stress. Eftersom det upp-
fattas som ett socialt problem förväntar sig inte kvinnorna någon hjälp från hälsovården. 
En beskrivning som torde vara applicerbar även på kvinnor med antenatal depression. 
Wickberg och Hwang (2003) skriver att det har visat sig att för många kvinnor är den 
bästa hjälpen att kunna dela sina tankar och känslor med någon utomstående och få reda 
på att de inte är ensamma om sina erfarenheter. 
 
Riskfaktorer 
Psykisk hälsa ses ofta ur ett stress- sårbarhetsperspektiv, det kan handla om både 
biologisk och/eller psykologisk sårbarhet. Det går inte att peka ut en enskild riskfaktor 
eftersom risk och skyddsfaktorer samspelar med varandra på ett komplicerat sätt 
(Wickberg, 2005). Både Ottosson (2000) och Wasserman (2000) skriver att det finns 
många faktorer som inverkar på benägenheten att bli deprimerad. Djupare depressioner 
anses i större utsträckning t.ex. bero på endogena faktorer medan lindrigare 
depressioner är mer påverkat av psykosociala faktorer exempelvis arbetslöshet och sorg 
(Ottosson, 2000). Wasserman (2000) skriver att små påverkansmöjligheter, bristande 
stöd och ett svagt socialt nätverk är några omständigheter som kan öka depressions-
benägenheten eller om förhållandena är omvända kan det istället minska eller skydda 
från depression. Depression är vanligare bland kvinnor som är utsatta för våld i hemmet, 
vilket ofta leder till både ökade depressiva och ångestsymptom (Sjögren, 2005). 
Wasserman (2000) skriver att exempelvis storrökare kan bli deprimerade när de 
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plötsligt slutar röka, liksom alkohol- och narkotikamissbrukare kan bli det när de slutar 
med missbruket. 
 
I en studie av Rubertsson med medarbetere (2005) rapporteras att svenska kvinnor som 
visade depressiva symptom både i tidig graviditet och postnatalt i större utsträckning 
hade en svår social situation. Det var också vanligare att kvinnorna inte hade svenska 
som modersmål, att det var en oplanerad graviditet eller att de hade bristande stöd från 
partnern. De fann att kvinnorna som visade depressionstecken endast postnatalt troligen 
hade en ökad sårbarhet som utlöstes av problem med det nyfödda barnet. Tidigare 
studier har visat att de vanligaste riskfaktorerna för antenatal depression för både först- 
och omföderskor är bristande stöd från partnern, flera stressande livsomständigheter 
under året före graviditeten (exempelvis arbetslöshet, separation, sjukdom eller dödsfall 
i familjen), att ha annat modersmål än svenska samt ekonomiska bekymmer 
(Rubertsson m.fl., 2003; Seimyr m.fl., 2004). För förstföderskor tillkom följande 
faktorer: olämplig tidpunkt för graviditeten, tidigare missfall samt att vara yngre än 25 
år (Brodén, 2004; Rubertsson m.fl., 2003). För omföderskor tillkom följande faktorer: 
ingen förväntan om stöd från annan än partnern efter hemkomsten från BB, att vara 
ensamstående, negativa upplevelser från tidigare förlossningar, önskan om att föda med 
kejsarsnitt samt arbetslöshet (Rubertsson m.fl., 2003). Värt att notera är att kvinnor som 
inte förstår svenska har exkluderats i studierna (Rubertsson m.fl., 2003; 2005; Seimyr 
m.fl., 2004), vilket innebär att det finns ett mörkertal för denna grupp av kvinnor.  
 
Obehandlad depression 
En obehandlad depression kan göra att kvinnan saknar motivation eller initiativförmåga. 
Dessutom finns det risk att hon har låg tilltro till hjälp på grund av sitt tillstånd. 
Bristande initiativförmåga kan även bidra till att den gravida kvinnan missköter sin 
hälsa, exempelvis röker, använder alkohol eller andra droger (Bonari m.fl., 2004; 
Spinelli & Endicott, 2003), vilket har direkt påverkan på fostertillväxten (Faxelid, 
Hogg, Kaplan & Nissen, 2001). Det kan även förekomma att kvinnan uteblir eller sällan 
går till mödravården (Bonari m.fl., 2004; Evans m.fl., 2001; Spinelli & Endicott, 2003). 
En obehandlad depression kan också förvärras med ökat självskadande beteende som 
följd inklusive ökad självmordsrisk (Bonari m.fl., 2004).  
 
Påverkan på barnet 
Bonari med medarbetare (2004) anser att de hormonella förklaringsmodellerna fått mest 
uppmärksamhet, trots att det finns både psykologiska och biologiska förklaringar.  
Djurstudier har visat att stress har negativ påverkan på fostret, det är dock oklart i vilken 
utsträckning detta kan generaliseras på människor (Mulder m.fl., 2002). 
 
Forskare har presenterat data som tyder på att depression under graviditeten påverkar 
det ofödda barnet. De har exempelvis funnit kopplingar mellan depression och låg 
födelsevikt, ökad risk för preeklampsi (Mulder m.fl., 2002), samt prematurfödelse (före 
37 fullgånga veckor) (Bonari m.fl., 2004; Halbreich, 2005). Halbreich (2005) skriver att 
det finns forskning som tyder på att psykosociala faktorer och/eller social stress kan ha 
en stark påverkan på prematur födsel. I två nordiska oselekterade populationsstudier 
(Andersson, Sundström-Poromaa, Wulff, Åström & Bixo, 2004; Berle m.fl., 2005) fann 
de inget som tyder på att depression eller ångest har någon inverkan på graviditetens 
längd, låg födelsevikt eller att depression har något samband med förlossnings-
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komplikationer. Inte heller fann de något samband mellan depression och Apgar-
poängen3, dock fick mammor med ångeststörningar lägre Apgar-poäng på sina nyfödda. 
Andersson med medarbetare (2004) skriver att jämförelser mellan olika länder är svåra 
att göra, exempelvis i Sverige är det hälften så vanligt (5,7 %) med prematura födslar 
jämfört med USA (12 %). Dessutom skriver de att flera av studierna varit baserade på 
populationer som är utsatta för specifika stressorer vilka kan påverka utgången på 
förlossningen. En del av dessa forskningsresultat bör därför tolkas med försiktighet 
eftersom de kan ha en begränsad generaliserbarhet. =
 
Wickberg och Hwang (2003) skriver att det tycks finnas en direkt effekt av mammans 
sinnesstämning på utvecklingen av fostrets hjärna. En bakomliggande mekanism kan 
vara att stress hos mamman påverkar utvecklingen av den s.k. HPA-axeln 
(hypotalamus–pituitary–adrenalin) hos fostret. Andra studier har visat att om mamman 
varit deprimerad antenatalt har barnet uppvisat lägre motorisk spänst, aktivitet och 
uthållighet, men även ökad irritabilitet, gråt, missnöje/kinkighet samt varit svårare att 
trösta (Bonari m.fl., 2004; Mulder m.fl., 2002). Field med medarbetare (2004a) menar 
att nyfödda barn till deprimerade mödrar beter sig deprimerat. Forskare har funnit att de 
nyfödda barnen speglar den deprimerade mammans prenatalt förhöjda nivåer av kortisol 
och noradrenalin respektive lägre nivåer av dopamin och serotonin. Genom att 
hormoner tycks transporteras över till fostret anses det vara en delförklaring till barnets 
beteende (Field m.fl., 2004a; 2004b; Lundy m.fl., 1999). Höjda nivåer av noradrenalin 
har bland annat kopplats till ångest och depression. Detta anses påverka tillväxten i 
livmodern genom att blodflödet minskar vilket bidrar till att barnen har låg vikt för sin 
ålder. Kortisol är vanligtvis förhöjt vid depressioner och höjda nivåer av kortisol anses 
ha inverkan på prematur födsel (Field m.fl., 2004a; 2004b). Minskade dopaminnivåer 
förväntas bidra till den minskade neuromotoriska aktivitet som iakttagits hos nyfödda 
med deprimerade mammor (Weiss m.fl., 1996, refererat i Field m.fl., 2004a). Field med 
medarbetare (2004a) fann att nyfödda barn med deprimerade mammor presterar sämre 
på Brazeltons test. Brazeltons test kan beskrivas som en spädbarnsobservation vilken 
syftar till att beskriva barnets förmåga att behärska sin kropp och kontakt med 
omvärlden (Risholm Mothander, 1994).  
 
Det finns även forskning som visar på att depression och ångest under graviditeten 
medför olika slags risker för beteendeproblem hos barnet (Wickberg, 2005). I en finsk 
longitudinell undersökning rapporteras att depressiva symtom hos mödrar är en risk-
faktor för barnets välbefinnande när de än uppträder men särskilt under graviditeten 
(Luoma m.fl., 2001). Dessutom kan anknytningsprocessen mellan mor och barn störas 
(Brodén, 2004; Wickberg, 2005). 
 
Komorbitet 
Det är vanligt att personer som är deprimerade även har någon form av ångeststörning 
(generaliserat ångestsyndrom, panikångest, fobier eller tvångssyndrom), enligt 
Wasserman (2000) gäller detta cirka 60 procent av dem som är deprimerade. Vid 
mätningar under andra trimestern fann Andersson med medarbetare (2003) att cirka 14 
procent av de gravida kvinnorna hade någon psykiatrisk diagnos. Den vanligaste 
                                                
3 Apgar poäng är ett index använt för att bedöma det nyfödda barnet en minut respektive fem minuter 
efter förlossningen. Bedömningen baseras på fem kriterier, färg, hjärtfrekvens, respons under fotsulan, 
muskeltonus och andning, med tio poäng som bästa resultat. 



 11 

diagnosen var förstämningssyndrom, följt av ångestsyndrom. Inom denna grupp av 
kvinnor hade cirka 30 procent minst två psykiatriska diagnoser. Flera forskare anser att 
perspektivet bör vidgas och undersöka både ångestproblematik och depression under 
den perinatala perioden (Cantwell & Cox, 2006; Heron m.fl., 2004; Matthey, Barnett, 
Howie & Kavanagh, 2003). Matthey med medarbetare (2003) samt Heron med 
medarbetare (2004) fann i sina studier att ångest tycks vara en stark påverkansfaktor för 
utvecklandet av postnatal depression. Dessutom belyser flera forskare att det är dubbelt 
så vanligt att kvinnor som har psykiatrisk diagnos uttrycker förlossningsrädsla jämfört 
med dem utan diagnos (Andersson m.fl., 2003; Cantwell & Cox, 2006; Sjögren, 2005). 
Sammantaget visar forskningsbilden en komplex väv där många faktorer påverkar. 
Några av dessa faktorer är kulturellt betingade. Som tidigare nämnts kan det finnas en 
viss snedvridning i forskningen genom att vissa riskgrupper studerats och att andra 
exkluderats. Detta gör att en del forskningsresultat bör tolkas med försiktighet. Något 
som dock står klart är att depression och ångest vållar lidande för de drabbade 
kvinnorna. Sammanfattningsvis pekar forskningsresultaten på att det är viktigt att ta 
depressiva symptom under den barnafödande tiden på allvar. I detta arbete är människor 
i den gravida kvinnans omgivning betydelsefulla. En viktig person som möter den 
gravida kvinnan och har hennes förtroende är barnmorskan på mödravårdscentralen. 
 
 

Barnmorskan på mödravårdscentralen 

Nästan alla blivande mammor i Sverige går till mödravården. En förklaring kan vara att 
de ses som blivande mammor, med eller utan speciella problem. Genom att mödra-
vården når så många ses den som en viktig folkhälsoresurs (Wickberg, 2005). Mödra-
vården har också ett psykologiskt värde för kvinnorna, många kvinnor upplever att 
graviditeten bekräftas vid inskrivningen på mödravården (Fagerberg, 2000; Risholm 
Mothander, 1994). Barnmorskekontakten varar hela graviditeten, från inskrivningen, 
genom alla graviditetens faser, över förlossningen och fram till cirka åtta veckor efter 
den (Fagerberg, 2000; Risholm Mothander, 1994). Risholm Mothander (1994) skriver 
att kvinnan behöver stöd från äldre, erfarna kvinnor för att klara graviditetens och 
förlossningens påfrestningar, där har barnmorskan en viktig roll. Genom den täta barn-
morskekontakten har barnmorskan möjlighet att se kvinnans psykiska utveckling och 
anpassning samt se hennes möjligheter till att få stöd i omgivningen (Risholm 
Mothander, 1994).  
 
Barnmorskeyrket 
Ett utmärkande drag för den svenska mödrahälsovården är barnmorskans dominerande 
ställning (Socialstyrelsen, 1996). Den svenska barnmorskan är internationellt sett unik i 
sina befogenheter och sitt breda kompetensområde (Faxelid m.fl., 2001; Höjeberg, 
1991). Faxelid med medarbetare (2001) skriver att barnmorskeutbildningen ger 
behörighet att ge hälsoupplysning, rådgivning och vård till kvinnor under graviditet, 
förlossning och barnsängstid. Barnmorskan ges ansvaret att handlägga och assistera vid 
förlossning samt vårda det nyfödda barnet. Förutom det förebyggande arbetet skall 
barnmorskan kunna identifiera onormala tillstånd hos mor och barn, och i dessa fall 
remittera till läkare. Hon skall också kunna handlägga akuta tillstånd i frånvaro av 
läkare. Det fulla ansvaret för vården under graviditet och förlossning har inte barn-
morskan någonstans, inte ens när det gäller det normala graviditetsförloppet.  
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Under de senaste århundradena har det skett stora förändringar inom förlossnings-
vården, verksamheten har reglerats, formaliserat och de tidigare självlärda barn-
morskorna har försvunnit till förmån för professionellt utbildade (Romlid, 1998). På 
1940-talet beslutades att barnmorskorna skall ha en grundläggande sjuksköterske-
utbildning på två år och därutöver en barnmorskeutbildning på ett och ett halvt år 
(Höjeberg, 1991). 1982 fick barnmorskeutbildningen högskolestatus, vilket gav 
forskning och vetenskapligt synsätt större plats. Omkring slutet på 1980-talet har t.ex. 
epidemiologi och beteendevetenskap fått större utrymme i kursplanerna (Faxelid m.fl., 
2001). Barnmorskeprogrammet i dag är en påbyggnadsutbildning för legitimerade sjuk-
sköterskor och omfattar 60 poäng (Karolinska institutet, 2006).  
 
Mödrahälsovården 
Under 1900-talet kom en ökad övervakning under graviditeten och behandling av 
havandeskapets sjukdomar (Höjeberg, 1991). Till en början var fokus på sjukdomsföre-
byggande åtgärder men barnmorskorna på mödrahälsovården kom med tiden att få fler 
uppgifter (Faxelid m.fl., 2001). Exempelvis började barnmorskorna under 1940-1950-
talet informera om födelsekontroll, främst vid kontrollen efter förlossningen. Först på 
1970-1980-talen blev barnmorskorna självständiga preventivmedelrådgivare. Under 80-
talet beslutades att arbetsmetoderna skulle individualiseras och inrikta sig på väsentliga 
hälsoproblem, bland annat störd föräldra - barn relation och psykiska störningar hos 
gravida och nyblivna mödrar. Mödrahälsovårdens inriktning har från början varit att 
mor och barn skall överleva, att barnet skall ha så stora möjligheter som möjligt att växa 
och utvecklas, den skall identifiera komplikationer under graviditeten som kan påverka 
kvinnan eller barnets hälsa (Andersson m.fl., 2003; Hildingsson, 2003; Fagerberg, 
2000). Genom ökade tester och provtagningar, t.ex. ultraljud och fosterdiagnostik har 
fokus flyttas från mamman och mer till det ofödda barnet (Hildingsson, 2003; 
Socialstyrelsen, 1996).  
 
Basprogrammet 
Inom mödravårdens verksamhet är det de medicinska aspekterna som står i centrum, 
men gradvis har förutom sociala förhållanden även psykologiska faktorer kommit att 
uppmärksammats. Framför allt omställningen som det första barnet innebär för paret 
och att kvinnans känslomässiga situation spelar en stor roll för hennes upplevelse av 
graviditet, förlossning och spädbarnstid (Fagerberg, 2000; Socialstyrelsen, 1996). I 
slutet av 1980-talet hade gravida kvinnor 16 rutinbesök på mödravården, efter 1996 har 
mödrahälsovårdens basprogram ändrats och riktar sig till den medicinskt friska kvinnan. 
Antalet barnmorskebesök har minskat och läkarbesöken ersätts ofta av planerings-
konferenser där kvinnans vårdbehov bedöms. I socialstyrelsens riktlinjer ”Hälsovård, 
före under och efter graviditet” förslås 8-9 barnmorskebesök samt ett läkarbesök för 
förstföderskor respektive 6-7 barnmorskebesök för omföderskor, med glesare kontroller 
i början av graviditeten (Hildingsson, 2003). Wickberg (2005) skriver att syftet med 
detta basprogram var att omfördela resurser till de gravida kvinnor med särskilda 
medicinska behov som kräver extra uppmärksamhet. I basprogrammet poängteras även 
att vissa mammor behöver utökat stöd pga. psykosociala behov och att en djupare 
kontakt med vissa föräldrar prioriteras (Hildingsson, 2003; Socialstyrelsen, 1996). 
Fagerberg (2000) anser dock att basprogrammets utformning tyder på att det är de 
medicinska aspekterna som styr besöken på mödravården, inte de sociala eller 
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psykologiska aspekterna. Enligt Wickberg (2005) har den medicinska delen av baspro-
grammet utvärderats i Sverige, dock inte den psykosociala graviditetsövervakningen. 
Hon anser att det psykosociala arbetet ofta är oklart definierat, att det saknas 
strukturerade och välutprövade metoder för tidig upptäckt och behandling. Dessutom 
anser hon att riktlinjer för psykologiskt förebyggande arbete saknas i socialstyrelsens 
riktlinjer. Med detta basprogram har mer än halva graviditeten gått innan kvinnan träffar 
”sin” barnmorska igen eftersom första mödravårdsbesöket sker kring graviditetsvecka 
8-12 och andra besöket som sker omkring vecka 20-25 beroende på mottagningens 
rutiner samt om kvinnan är först- eller omföderska (Faxelid m.fl., 2001). Wickberg 
(2005) skriver att det långa uppehållet mellan de två första barnmorskebesöken gör det 
svårare för både kvinnan och barnmorskan att fördjupa kontakten.  
 
Åsikter om mödravården 
I Sverige nyttjar nästan alla gravida kvinnor mödravården, endast en promille gör få 
eller inga besök där, bland dessa finns kvinnor med utländsk härkomst, unga mammor 
och kvinnor med flera barn (Darj & Lindmark, 2002). Det finns med andra ord en risk 
att kvinnor som väl behöver stödet kanske inte nås av det enligt Berglund, Rådestad & 
Hildingsson (2002). De anser att det är av vikt att motivera kvinnorna som nyttjar 
mödrahälsovården i låg utsträckning till tätare besök, för att mödravården tidigt skall 
kunna upptäcka psykologiska och psykosociala riskfaktorer. De kvinnor som önskade 
mindre barnmorsketid uppgav att graviditeten hade kommit olämpligt och/eller att de 
hade fött barn tidigare (Berglund m.fl., 2002; Darj & Lindmark, 2002). Hildingsson 
(2003) ger tänkbara förklaringar till att omföderskor önskar glesare besök på mödra-
våden, dels känner de redan till det mesta, dels kan det vara svårare för omföderskorna 
att ta sig till mödravården t.ex. på grund av svårigheter med att ordna barnpassning. 
Nästan var fjärde kvinna önskade mer barnmorsketid (Berglund m.fl., 2002; 
Hildingsson, 2003). Hildingsson (2003) skriver att kvinnorna ofta upplever att det var 
för långa intervaller mellan besöken i början av graviditeten, men att de flesta kvinnorna 
uppskattade de medicinska kontrollerna som bekräftade att barnet mådde bra. Hon 
skriver vidare att kvinnorna önskade att det fanns tid för samtal, för deras oro och 
funderingar. Det var också många mammor som ansåg sig vara oförberedda på de 
psykologiska reaktionerna i form av labilitet och anpassningsprocesser som graviditet 
och förlossning innebär. Enligt Hildingsson (2003) nämnde kvinnorna i större utsträck-
ning psykologiska reaktioner än vårdpersonalen. Hon skriver att kvinnorna önskar 
riktad saklig och relevant information om både psykiska och fysiska förändringar under 
både graviditet och förlossning. Mödravårdsarbetet styrs visserligen av riktlinjer men 
Wickberg (2005) påpekar att stödet som erbjuds mammorna beror på den enskilda 
barnmorskans arbetssituation, kunskap och intresse, men också på områdets socio-
ekonomiska struktur. Stödet kan exempelvis vara föräldragruppsverksamhet, 
individuellt stöd av barnmorska, eller förmedling av kontakt till andra yrkesgrupper 
(Wickberg, 2005). 
 
Mödravården och upptäckt 
Flera forskare betonar mödravårdens möjligheter att stötta och upptäcka depressions-
tecken genom att de blivande mammorna kommer dit på regelbundna besök (Buist, 
2002; Cantwell & Cox, 2006; Matthey m.fl., 2005). Den regelbundna kontakten ger 
goda möjligheter till att bygga upp en stark och förtroendefull relation mellan barn-
morskan och den blivande mamman. Under graviditeten är många kvinnor måna om att 



 14 

minska påfrestningarna för det ofödda barnet, t.ex. är de ofta ovilliga att äta medicin 
vilket gör psykologiska eller psykosociala interventioner särskilt lämpliga (Austin, 
2004; Cantwell & Cox, 2006). För att kunna upptäcka riskfaktorer är det lämpligt att vid 
t.ex. inskrivningen på mödrahälsovården ta reda på kvinnas psykosociala historia, 
undersöka hennes sociala stöd, tidigare psykiska problem, speciellt episoder av 
depression, stressande livsomständigheter (Rubertsson m.fl., 2003; 2005). Sjögren 
(2005) skriver att i arbetet med att upptäcka kvinnans riskfaktorer är det också av vikt 
att söka efter hennes styrka och skyddsfaktorer så att hon kan bygga upp dem. Sjögren 
(2005) skriver vidare att i arbetet med att upptäcka depression är det viktigt att tänka på 
hur frågorna ställs och ta hänsyn till kulturella skillnader, t.ex. religiösa aspekter där 
självmord betraktas som en synd, vilket leder till att tankarna inte heller kan diskuteras.  
 
Faxelid med medarbetare (2001) anser att mödrahälsovårdsjournal 1 är ett bra 
instrument för både social och medicinsk anamnes och det är viktigt att barnmorskan är 
lyhörd och kan läsa av det outtalade. De skriver vidare att det kan vara svårt att få en 
bild av kvinnans situation under inskrivningen. Om barnmorskan inte fått svar på sina 
frågor eller känner osäkerhet inför svaren eller om kvinnan inte antas må bra anser 
författarna att hon skall erbjudas en ny tid inom två veckor för uppföljning. De skriver 
vidare att barnmorskan skall känna igen och definiera medicinska, sociala och psykiska 
riskfaktorer för graviditet och föräldraskap. Vid behov skall de motivera och förmedla 
till ytterligare kontakter. Mödravårdens uppgift är inte att ställa diagnoser utan att fånga 
mentalt lidande och sedan ordna adekvat omhändertagande, så att kvinnan får stöd och 
förståelse under hela graviditeten (Sjögren, 2005). 
 
 

Edinburgh Postnatal Depression Scale 

För att lättare upptäcka depressionstecken kan screeningverktyg användas. Ett av de 
mest använda screeninginstrumentet för perinatal depression är Edinburgh Postnatal 
Depression Scale (EPDS). EPDS har utvecklats av psykiatern John Cox och hans 
kollegor under 1980-talet för att ìééí®Åâ~= ÇÉéêÉëëáî~= ëóãíçã= Üçë= âîáååçê= ëçã=
åóäáÖÉå= Ñ™íí=Ä~êåK=jånga kvinnor med postnatal depression missades av sjukvården 
och de då befintliga frågeformulären (Beck Depression Inventory (BDI); State of 
Anxiety and Depression scale (SAD); General Health Questionnaire (GHQ)) inte hade 
tillräckligt hög validitet för att användas för postnatala kvinnor genom att normala 
postnatala förändringar i aptit, sömn och bristande energi lätt kan misstolkas som 
depressiva symptom (Cox m.fl., 1987; Eberhard-Gran, Eskild, Tambs, Opjordsmoen & 
Samuelsen, 2001; Moses-Kolko & Kraus-Roth, 2004; Wickberg & Hwang, 2003). 
 
EPDS är ett självskattningsformulär som är lätt att administrera, det kräver inte heller 
någon speciell psykiatrisk utbildning att administrera och tolka. Att fylla i skalan tar 
några minuter. EPDS har tagits väl emot av såväl kvinnorna som sjukvårdspersonal 
(Austin, 2004; Cox m.fl., 1987; Moses-Kolko & Kraus-Roth, 2004). EPDS baseras på 
symptomskattningar med tio frågor som rör hur kvinnan känt sig under de senaste sju 
dagarna. Varje fråga graderas 0-3, den maximala poängen är 30 och höga poäng innebär 
många symptom. Eftersom skalan differentierade depressionstecken och inte skiljer på 
graden av depression, är det av vikt att personalen använder sitt kliniska omdöme och 
inte enbart ser till poängen (Austin, 2004; Cox m.fl., 1987; Evans m.fl., 2001; Hayes & 
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Muller, 2004). Får kvinnan över 12 poäng rekommenderas fortsatt bedömning, med 
intervju för att vidare bedöma kvinnans tillstånd och riskfaktorer; psykiatrisk historia, 
psykosociala riskfaktorer med avseende på t.ex. stöd, livsstil och stress (Austin, 2004; 
Cantwell & Cox, 2006; Wickberg & Hwang, 1996a). Cantwell och Cox (2006) poäng-
terar att EPDS inte kan förutsäga depression men kan bidra till en ökad vaksamhet hos 
de kvinnor som har fler riskfaktorer. Gaynes med medarbetare (2005) anser dock att det 
finns risk att lindrigare depressioner förblir oupptäckta eftersom EPDS bäst upptäcker 
egentlig depression. Studier har visat att få mammor med depressiva symptom upptäcks 
vid rutinkontroller på exempelvis BVC, men med hjälp av EPDS ökar graden av 
upptäckt (Bågedahl-Strindlund & Monsen Börjesson, 1998; Eberhard-Gran m.fl., 2001; 
Cox & Holden, 1994; Wickberg & Hwang, 2003). Matthey med medarbetare (2003) 
skriver att EPDS är validerat för depression men har några frågor som rör ångest. 
Kvinnor med enbart ångeststörning har skattat lägre på EPDS än de som har depression, 
något som gör att kvinnor med ångeststörningar kan förblir oupptäckta. 
 
EPDS har validerats för både postnatalt och antenatalt bruk i flera länder (Cox, 
Chapman, Murray & Jones, 1996; Hayes & Muller, 2004). Edinburgh Depression Scale 
(EDS) som den benämns vid antenatal användning (Austin, 2004; Cox & Holden, 1994; 
Cox m.fl., 1996), är den enda självskattningsskalan som validerats för både antenatal 
och postnatalanvändning (Spinelli & Endicott, 2003). Den har även validerats och 
funnits passande för kvinnor som inte är spädbarnsmammor (Cox m.fl., 1996). I Sverige 
är EPDS enbart validerats för postnatal användning (Eberhard-Gran m.fl., 2001, 
Wickberg & Hwang, 1996a). EPDS har översatts och prövats samt validerats mot 
diagnoskriterierna (enligt DSM-III-R). Med ett tvåstegs screeningförfarande fick skalan 
god träffsäkerhet, sensitivitet 96 procent, specificitet 75 procent och positivt 
prediktionsvärde 70 procent (Wickberg & Hwang, 1996a). Det pågår arbete med att 
validera EPDS för gravida i Sverige (Lene Lindberg, personlig kommunikation, oktober 
2006). 
 
EPDS på mödravården 
Under de senaste tio åren har det gjorts många ansträngningar för att finna ett 
screeningverktyg för att förutsäga postnatala depressioner, ett arbete som har varit föga 
framgångsrikt (Austin & Lumley, 2003; Cantwell & Cox, 2006). Austin (2004) skriver 
att det knappast är förvånande med tanke på att ett sådant arbete syftar till att förutsäga 
en depression 6-12 månader i förväg. I det sammanhanget finns det allför många 
faktorer som kan påverka huruvida kvinnan kommer att bli deprimerade eller inte. I 
dagsläget finns det inga rekommendationer för allmän antenatal screening som syftar till 
att förebygga postnatala depressioner (Austin, 2004; Austin & Lumley, 2003). Många 
studier har fokuserat på att förutsäga postnatal depression och förbisett vinsten med 
antenatal screening. Austin (2004) skriver att tidig upptäckt och behandling av 
depression och ångest under graviditeten är ett viktigt mål i sig. Något som bland annat 
skulle kunna bidra till att andelen postnatala depressioner minskar (Buist m.fl., 2002). 
Luoma med medarbetare (2001) anser att screeningen kan handla om att fylla i ett 
formulär eller att någon frågar hur kvinnan mår, att det görs är av stor vikt för barnets 
väl och ve. 
 
I dagläget finns det inga entydiga rekommendationer för allmän antenatal screening 
med syfte att upptäcka tecken på antenatal depression. Forskare i Australien har funnit 
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att både personal inom hälsovården och kvinnor med både engelskspråkig och icke 
engelskspråkig bakgrund anser det vara ett passande och acceptabelt arbetssätt (Buist 
m.fl., 2006; Matthey m.fl., 2005). Buist med medarbetare (2006) fann att de kvinnor 
som hade förhöjda EPDS-poäng hade något svårare att acceptera det, det var dock oklart 
om det gällde screeningen eller resultatet av den. Flera forskare anser att rutinmässig 
screening är att föredra, detta för att undvika att stigmatisera kvinnorna samt förbättra 
upptäcktsfrekvensen (Buist m.fl., 2006; Cox & Holden, 1994). Cantwell och Cox 
(2006) skriver att under graviditeten och närmaste tiden postnatalt har kvinnan mer 
hälsovårdskontakter än under något annat tillfälle i livet. Det är många forskare som 
anser att den perinatala perioden därför erbjuder förutsättningar för att upptäcka psykisk 
ohälsa samt att ge adekvat stöd (Buist, 2002; Buist m.fl., 2006; Cantwell & Cox, 2006; 
Matthey m.fl., 2005). Däremot råder oenighet om hur screeningen skall se ut och vilka 
som skall omfattas av den. Wickberg och Hwang (2003) anser att EPDS kan användas 
selektivt på mödravården exempelvis genom att ha det som utgångspunkt vid samtal 
med de kvinnor som barnmorskan anar inte mår bra. För icke svensktalande kvinnor 
kan EPDS frågorna ställas muntligt av en tolk skriver Wickberg och Hwang (2003), 
men de poängterar samtidigt att endast validerade översättningar skall användas. De 
pekar också på att det kan finnas kulturella skillnader i tolkningen vilket gör att poängen 
inte korrekt återger kvinnans sinnesstämning. Wickberg (2005) förordar ett arbetssätt 
som hon kallar psykologiskt ”basprogram”. Förstagångsmammor samt omföderskor 
som barnmorskan inte känner sedan tidigare får mer tid hos barnmorskan i början av 
graviditeten t.ex. två inskrivningssamtal för att få en bild av samverkande riskfaktorer 
och skyddsfaktorer. Dessutom finns möjlighet att följa upp de funderingar som väcks. 
Wickberg (2005) skriver vidare att en förutsättning för ett sådant arbete är att barn-
morskan har ett rimligt antal inskrivna blivande mammor, stöd från arbetsledningen 
samt att barnmorskan erbjuds regelbunden konsultation med mödra- och barnahälso-
vårdens psykolog. Konsultationen innebär att barnmorskor tillsammans med psykologen 
diskuterar vilka insatser som skall erbjudas till de kvinnor som har behov av särskilda 
insatser, t.ex. kontakt med psykolog, familjerådgivning etc. Enligt Wickberg (2005) är 
konsultationen väsentlig för att barnmorskan skall kunna ge ett så professionellt stöd 
som möjligt och ”arbeta fram till gränsen för sin kompetens”. 
För att upptäcka nedstämdhet och depressionstecken samt ge ökat stöd till kvinnorna är 
det viktigt att ha tydliga riktlinjer hur mödrahälsovården skall gå till väga för att hjälpa 
kvinnor som anses vara i riskzonen. Att det finns resurser tillgängliga eftersom detta 
kräver samordning mellan de olika vårdresurserna (Austin, 2004; Austin & Lumley, 
2003; Buist, 2002; Cantwell & Cox, 2006; Josefsson m.fl., 2001; Wickberg, Tjus & 
Hwang 2005). Metoden EPDS erbjuder ökade möjligheter att upptäcka depressiva 
symptom, men ger även tillgång till ökat stöd för kvinnorna. I EPDS-utbildningen inom 
Stockholms läns landsting ingår bland annat samtalsmetodik och s.k. counselling 
(Sjölander, 2005). 
 
Bakgrund 
Centrum för folkhälsa, enheten för psykisk hälsa - barn och unga, vid Stockholms läns 
landsting arbetar med att förebygga psykisk ohälsa och för att främja den psykiska 
hälsan bland barn och unga i Stockholms län. De arbetar med kartläggning, forskning, 
metodutveckling, information och utbildning. Bland annat arrangerar de kurser i EPDS 
för BVC-sjuksköterskor och barnmorskor. Under åren 1998-2004 har drygt 100 barn-
morskor och knappt 300 BVC-sjuksköterskor inom Stockholms läns landsting deltagit i 
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EPDS-utbildningen. Av dessa cirka 400 personer har 65 av dem endast deltagit i EPDS-
kursen (de har inte deltagit i handledningen). Sedan utbildningsstarten 1998 har knappt 
80 personer gått i pension respektive slutat inom mödra- barnhälsovården. Barnmorskor 
med EPDS-utbildning återfinns huvudsakligen i den norra delen av Stockholms län 
(Sjölander, 2005). 
 
Sedan 2004 pågår EPDS-utbildningen under tre heldagar, utbildningen innehåller både 
teori och praktik kring metodens olika delar. En viktig del i utbildningen är diskussioner 
och praktiska övningar exempelvis i form av rollspel. Efter avslutad utbildning följer tio 
handledningstillfällen à 1,5 timme per tillfälle i grupp om 6-8 personer. Syftet är att 
handledningen skall vara ett stöd för de utbildade att använda sig av metoden. Kursdel-
tagarna rekommenderas också att inventera sitt kontaktnät och kontakta andra verksam-
heter i sitt lokalområde för att informera om utbildningen och att de kan behöva stöd 
(Sjölander, 2005). 
 

Arbetsbeskrivning av metoden EPDS. 
Sjölander (2005) beskriver nedan hur metoden EPDS används bland de EPDS-utbildade 
Stockholms läns landsting. Vid de första kontakterna på mödrahälsovården och barn-
hälsovården delas informationsbroschyren ”Depression i samband med förlossning” ut 
till kvinnorna. På mödravården får kvinnan erbjudande om att fylla i självskattnings-
skalan EPDS i graviditetsvecka 26-28 och på BVC erbjuds hon fylla i det då barnet är 
8-10 veckor gammalt. I formuläret fyller kvinnan i hur hon mått den senaste veckan. 
Cirka en vecka efter att kvinnan fyllt i formuläret har barnmorskan ”återföringssamtal” 
med henne. Ett samtal om hur kvinnan fyllt i formuläret och hennes tankar kring det. 
Under återföringssamtalet planeras också intensiteten i de fortsatta kontakterna 
tillsammans med kvinnan. Utifrån återföringssamtalet kan kvinnan erbjudas en samtals-
serie, med counselling. Det kan ibland vara aktuellt med hänvisning till andra personer 
eller verksamheter som har annan kompetens än barnmorskan eller BVC-sjuksköterskan 
kan erbjuda.  
 
 

Syfte 

Syftet var att explorativt undersöka barnmorskors inställning till och möjlighet att i sitt 
arbete identifiera och hjälpa gravida kvinnor med depressiva symptom samt undersöka 
deras syn på EPDS som metod.  
 
 

Metod 

För att belysa frågeställningen, enligt ovan, valdes intervjuer som metod. Intervju-
metodiken var semistrukturerad förståelseinriktad något som Thomsson (2002) 
benämner reflexiva intervjuer. Utgångspunkten är att det finns en viss gemensam 
information att få från intervjudeltagarna, men intervjun kan röra sig fritt mellan ett 
antal bestämda teman på det sätt som faller sig naturligt med den enskilda intervju-
deltagaren. En intervjuguide var utgångspunkten för frågorna som fick olika mycket 
uppmärksamhet beroende på den enskilde intervjudeltagarens erfarenheter och åsikter. 
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När intervjudeltagaren tog upp nya ämnen som upplevdes relevanta för studien fördes 
det vidare till efterföljande intervjuer eftersom de byggde på varandra. 
Syftet med förståelseinriktade intervjustudier är att försöka beskriva de åsikter och 
upplevelser som finns i den undersökta gruppen. Det ideala skulle vara att genomföra 
intervjuer till dess intervjuaren får en känsla av mättnad, dvs. att inga nya åsikter eller 
upplevelser framkommer och datainsamlingen kan avslutas (Gustavsson, 1998; 
Thomsson, 2002). Genom detta förfaringssätt antas det vara möjligt att kunna täcka in 
huvuddelen av de åsikter och upplevelser som finns inom gruppen, det är dock inte 
möjligt att uttala sig om hur stor andel som verkligen täckts in. Ett sådant arbetsätt gör 
det svårt att på förhand bestämma vilket antal informanter som studien bör omfatta. 
Med tanke på detta arbetes explorativa art beslutades det i samråd med handledaren att 
tio personer skulle intervjuas. 
 
Urval 
I början av 2005 gjorde enheten för psykisk hälsa – barn och unga en enkätunder-
sökning över hur många av de EPDS-utbildade som använde metoden. Ifrån mödra-
hälsovården hade 50 personer besvarat enkäten (Sjölander, 2005) som blev 
utgångspunkt för urvalet bland mödravårdsbarnmorskorna. Urvalskriterierna var; 
varierande storlek på barnmorskemottagningen, geografisk spridning och olika arbets-
metod med avseende på EPDS-användning. Urvalskriterierna gjordes i samråd med 
enhetschef Lene Lindberg, psykolog, enheten psykisk hälsa – barn och unga. Fia Simon, 
handledareutbildad inom EPDS och distriktsköterska på enheten psykisk hälsa – barn 
och unga, rekryterade barnmorskor till intervjun. Namn och kontaktuppgifter på de 
barnmorskor som var intresserade av att delta i studien vidarebefordrades sedan till mig. 
Bokning av intervjutid gjordes av mig per telefon. En av de tillfrågande barnmorskorna 
kunde dock inte delta under den avsedda tidsperioden, därför förmedlade den 
intervjuade verksamhetschefen kontakt med en ersättande barnmorska enligt urvals-
kriterierna. 
 
Samtliga barnmorskemottagningar var belägna i förorter till Stockholm. Totalt 
intervjuades tio personer som arbetade inom tre olika verksamhetsområden, åtta mödra-
vårdsbarnmorskor samt för att få en övergripande bild av mödravårdens verksamhet 
intervjuades en verksamhetschef och en samordningsbarnmorska4 som representerade 
två olika verksamhetsområden. Av de åtta mödravårdsbarnmorskorna arbetade fyra 
inom ett verksamhetsområde som inte använder någon standardiserad metod för att 
upptäcka depressiva symptom. Tre av barnmorskorna arbetade inom ett 
verksamhetsområde som använder EPDS som metod samt en barnmorska som använde 
EPDS selektivt arbetade inom ett tredje verksamhetsområde. 
 
Intervjudeltagarna delades in i fyra undergrupper; ”utan EPDS”, tre barnmorskor som 
inte har EPDS-utbildning. ”EPDS-utbildad”, två barnmorskor som har EPDS-utbildning 
men som använder metoden selektivt respektive inte alls. ”EPDS-användare”, tre barn-
morskor som har EPDS-utbildning utbildning och använder metoden. Slutligen 
”överblick” samordningsbarnmorskan och verksamhetschefen. 
 

                                                
4 Samordningsbarnmorskan ansvarar bland annat för fortbildningsprogram och kvalitetssäkringsarbete 
(Socialstyrelsen,1996). 
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Intervjuerna genomfördes under juni-juli 2005 på respektive intervjudeltagares arbets-
plats, intervjun tog cirka en timme i anspråk. Nio av intervjuerna spelades in, under den 
tionde intervjun fördes endast anteckningar pga. tekniska problem. Samtliga intervjuer 
transkriberades ordagrant, hummanden och eventuella upprepningar reducerades. 
Därefter färgkodades samtliga intervjuer i varsin färg och lästes sedan igenom enskilt 
innan kodningen påbörjades.  

För att kunna analysera det insamlade materialet var det nödvändigt att få en 
överblick av det. Genom att kategorisera materialet kunde detta uppnås. Först kategori-
serades intervjusvaren vertikalt, det vill säga inom varje intervju. Därefter gjordes en 
horisontell jämförelse där svarskategorierna jämfördes med varandra. De kategorier som 
överensstämde med varandra skrev som ett gemensamt tema. När all text var indelad 
efter teman skrevs ett sammanställningsutkast. Därefter var det ett uppehåll i analys-
arbetet och inledningen skrevs. Därefter genomfördes en ny kategorisering enligt ovan-
stående beskrivning och då återstod sex teman, dessa var ”kunskaper”, 
”mödravårdsarbetet”, ”upptäckt”, ”EPDS”, ”personalstöd” samt ”arbeta med psykisk 
ohälsa”, dessa teman återfinns dock inte som rubriker i resultatet. Slutligen samman-
ställdes resultatet utan färgkoder.  
 
 

Resultat 

De åtta mödrahälsovårdsbarnmorskorna hade vid intervjutillfället arbetat som barn-
morskor mellan 15 och 37 år, i medeltal 26 år. På respektive mottagning hade de i 
genomsnitt arbetat 16 år, kortast tid på mottagningen var ett år respektive längsta tiden 
29 år. 
Barnmorskorna inom mödravården beskrevs av verksamhetschefen som självständiga 
och ofta väldigt erfarna. De hade det medicinska ansvaret för den gravida kvinnan och 
gjorde första bedömningen av vilket stöd kvinnan behövde.  
 
Barnmorskemottagningarna 
De besökta barnmorskemottagningarna var belägna i förorter till Stockholm, de 
varierade såväl i storlek som i geografisk spridning och socioekonomisk standard. De 
enskilda mottagningarna hade olika problembelastning som gjorde att arbetet inom 
mödrahälsovården blev tungt på olika sätt. Barnmorskorna förde ingen statisktik över 
psykisk ohälsa men upplevde depressioner som det vanligast förekommande psykiska 
hälsoproblemet. Skattningar från de mer välordnade områdena var att 10–15 procent av 
de gravida kvinnorna visade tecken på depression, medan områden med hög 
psykosocial belastning skattade prevalensen att vara åtminstone dubbelt så hög. I 
områden som hade hög psykosocialbelastning träffade barnmorskorna en stor andel 
kvinnor som levde med flera riskfaktorer. Det var vanligt att det beskrevs som en 
”moment 22-situation” t.ex. med arbetslöshet, problem med bostad och ekonomi. Dess-
utom träffade några barnmorskor också asylsökande kvinnor som ofta hade svåra 
livsomständigheter och ovisshet inför framtiden.  
 

”Jag tror att mödravård är väldigt medicinskt inriktat, trots att alla vi som jobbar 
här ser att det är psykisk ohälsa som är problemet. Speciellt i de här områdena.” 
(utan EPDS) 
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”Jag tror att det här ett ganska tungt område, jag tror det. Det är ett socialt belastat 
område med kvinnor som är isolerade och asylsökande, bostadslösa. Så jag tror att 
det är ganska många som mår dåligt.” (EPDS-utbildad) 

 
På barnmorskemottagningar som var belägna i områden med lägre psykosocial 
belastning sågs andra påverkansfaktorer som bidrog till att kvinnorna mådde dåligt. En 
del barnmorskor beskrev att kvinnan arbetade mycket och hade svårt att komma ner i 
varv. Det sociala stödet kunde vara svagt genom att en del hade långt till släkt och 
vänner när de var inflyttade. 
 

”Nog för att om man har relativt bra ekonomiskt, bra jobb och fritid och allting så 
här så kan man ha psykiska problem ändå på sitt sätt. Så det är liksom inga 
garantier för någonting.” (överblick, med EPDS) 

 
”Människor har långt till släkten och känner sig isolerade, det är långa avstånd 
och restider i Stockholm.” (utan EPDS) 

 
”Här ser man kanske mer att folk kanske jobbar väldigt mycket och att det är 
viktigt för dem att göra karriär eller att upprätthålla sin position i arbetslivet och 
när de märker att de inte orkar det kan det ibland utlösa depressioner eller bidra 
till depression kommer skulle jag vilja säga.” (EPDS-utbildad) 

 
Kunskaper och utbildning 
Flera av de intervjuade ansåg att det under senaste året hade fokuserats något mer på 
psykisk ohälsa, bland annat under studieeftermiddagar. Målsättningen var att öka 
kunskaperna om psykisk ohälsa och lättare upptäcka kvinnorna. Några barnmorskor fick 
exempelvis gå kurser i samtalsmetodik. De flesta barnmorskorna upplevde att de hade 
arbetsgivarens stöd att lära sig mer om psykisk ohälsa. Några upplevde även att de 
uppmuntrades att lära sig mer. Det kunde dock vara problem att gå utbildningar, något 
som tydligt märktes på små mottagningar, där arbetet på mottagningen blev lidande av 
frånvaron. Barnmorskorna som använde EPDS upplevde alla att de hade stöd att gå 
utbildningar och att det även trycktes på att de skulle göra det.  
 

”Kunskaper om psykisk ohälsa är något man kan sakna tycker jag, för vi träffar på 
väldigt mycket deprimerade kvinnor, man har väldigt lite redskap för att ta hand 
om det. Så vi har jättemånga p.m. om blodsocker och låga blodvärden och sånt 
där, men vi har väldigt lite om psykisk ohälsa, det är väldigt eftersatt. Så är det 
något som vi skulle behöva resurser för.” (utan EPDS) 

 
”Vi har ju fått lite extra kan man säga, det sista året, just då, om psykisk ohälsa.” 
(EPDS-utbildad) 

 
”Det har setts till att alla har fått gå de här utbildningarna och pushats.” (EPDS-
användare) 

 
Barnmorskornas uppfattning om sina kunskaper om psykisk ohälsa varierade, något 
som tycks vara beroende av när de utbildade sig och tidigare yrkeserfarenheter. De allra 
flesta barnmorskor ansåg dock att psykisk ohälsa inte hade ingått i deras utbildning eller 
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att det varit lite av det. Sina kunskaper hade de främst fått genom långvarig erfarenhet, 
men även kurser, studiedagar och föreläsningar hade bidragit i viss mån. Många 
upplevde att de saknade teoretiskt förankrad kunskap och ansåg att de hade både behov 
och intresse att lära sig mer om psykisk ohälsa. Barnmorskorna som hade gått EPDS-
utbildningen upplevde ofta att den ökade deras kunskaper, beroende på deras 
förkunskaper. 
 

”De kunskaper jag har, de har jag nog fått genom praktiskt arbete. […] Vi har 
ingen utbildning i samtalsmetodik, eller någonting. Det vi kan det har vi lärt oss 
själva.” (utan EPDS) 

 
”Mycket är förvärvat kan man säga, vi har ju fått utbildningar och så vissa dagar, 
men det har inte varit så mycket. Jag har gått den där EPDS-utbildningen, så det 
var ju bra.” (EPDS-utbildad) 

 
”Jag har nog ganska goda kunskaper, eftersom jag också har jobbat i psykiatrin.” 
(EPDS-användare) 

 
”Man får ju lära sig via utbildningen en del och sen har vi ju gått den här EPDS 
vidareutbildning.” (EPDS-användare) 

 
Mödravårdsarbetet 
Arbetet inom mödrahälsovården hade förändrats över åren. Barnmorskorna var främst 
utbildade för medicinsk graviditetsövervakning påpekade några av de intervjuade. 
Barnmorskorna hade fått ett allt större informationsansvar och flera av dem upplevde att 
de fått en allt större arbetsbörda och det kunde vara svårt att hinna med all information 
exempelvis om kost, alkohol, rökning, våld och depression. De hade även fått allt större 
ansvar för kvinnans psykiska hälsa, att ha samtal och stötta föräldrarna genom att stärka 
deras egna resurser. Dessutom skulle barnmorskorna arbeta för att föräldrarna fick en så 
positiv graviditet, förlossning och spädbarnsperiod som möjligt.  
 

”Visserligen innebär barnmorskebesök i dag mycket mer, samtal, stödsamtal än 
det gjorde för bara, säg, 10,15, 20 år sedan. Det är ju ett förändrat arbetssätt på 
mödravården. Och det är ju nödvändigt i dagens samhälle. Det skulle inte fungera 
idag att bara mäta magen och lyssna på fosterljud. Det är en liten del. Det skulle 
kännas helt meningslöst.” (EPDS-utbildad) 

 
”Allting läggs på. Vi har ju en begränsad tid, vi får inte mer betalt för det, och det 
har också varit diskussioner runt det här.” (EPDS-användare) 

 
De flesta barnmorskorna ansåg att de kunde prioritera kvinnor som behövde extra stöd. 
Eftersom barnmorskorna själva bokade in sina patienter kunde de i olika utsträckning 
styra över sin arbetstid. Med pusslande av flextid eller hjälp från kollegorna gick det 
ofta att ordna extra besök. Dock fanns det stora skillnader på barnmorskornas frihet i 
praktiken då mottagningarnas arbetsbelastning påverkade dem. Samtliga EPDS-
användare ansåg att det fanns utrymme för extra tider även om det kunde vara pressat.  
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”Det är ju pengar, pinnar och statistik hela tiden, men fortfarande här, så är vi ju 
ändå, så kan vi se mammans behov, rätt bra. […] Vi kan ha mycket mammor 
också men då minskar man på preventivsidan istället så får någon annan som inte 
har så mycket mammor just då ta den biten, så det är ju en fördel att vara en stor 
MVC, på det viset.” (EDPS utbildning) 

 
”Visst är det pressat att man har mycket att göra men man får ju prioritera om 
liksom. Jag tycker det finns utrymme för det.” (EPDS-användare) 

 
”Det tar tid, då får man göra tid.” (EPDS-användare) 

 
På mottagningar med hög andel psykisk ohälsa upplevdes friheten som begränsad. Flera 
av barnmorskorna upplevde att det lagts allt mer arbete på dem, exempelvis hade de fått 
tagit mer patientsamtal än tidigare, en uppfattning som delades utav ”överblick, utan 
EPDS”. Barnmorskorna hade också svårt att få tidsekvationen att gå ihop. Det 
påpekades att stöd från arbetsgivaren handlade om mer än utbildningar. 
 

”Den friheten är inte så stor, vi bokar ju själv våra egna patienter men tiden är 
knapp.” (utan EPDS) 

 
”Frihet har jag- men om tiden räcker sen, det är en annan sak. […] En möjlighet är 
att man jobbar över lite. Det gör vi ju. När man absolut känner att man måste ta en 
patient då gör man bara det. […] Men stöd och stöd, det är ju i det dagliga arbetet 
som vi träffar de här kvinnorna och det är ju ganska tungt område. Så det är 
väldigt tungt belastat för oss också, så vi har kanske inte den tiden vi skulle 
behöva. De här samtalen tar ju rätt mycket av vår barnmorsketid. Och om man 
inte tar sig tid så upptäcker man ingenting.” (EDPS utbildning) 

 
Upptäcka depressionstecken 
Gemensamt för samtliga barnmorskorna var att de utgick från basprogrammet som 
innebar åtta barnmorskebesök och ett läkarbesök under en normal graviditet.  
Under inskrivningssamtalet strävade barnmorskan efter att skapa ett tillåtande klimat 
och bygga upp ett förtroende. Barnmorskan försökte att få en helhetsbild av kvinnans 
situation; hälsa, arbete, hur såg nätverket ut kring henne, hur hon sov etc. Mycket 
baserades på kvinnans egen berättelse om hur hon mådde, om hon verkade trött eller 
lessen och vilken kontakt barnmorskan fick med henne. Kvinnor med djup depression 
remitteras vidare, medan kvinnor som verkade sköra eller i behov av stöd togs tillbaka 
på tätare kontroller för att se hur det kom att utveckla sig. Ofta var den blivande pappan 
med på inskrivningen, något som upplevdes som en fördel. Om pappan inte var med 
försökte de få med honom eller någon annan vuxen som var ett stöd för kvinnan. 
Dessutom var det vanligt att barnmorskan exempelvis informerade om hur hormonpå-
verkan under graviditeten kunde göra kvinnan mer känslig och ambivalent än tidigare. 
 

”Jag brukar ju för det första börja med samtal, prata lite kring hur de mår och hur 
situationen ser ut. Sen försöker jag göra en första bedömning, om de kanske är i 
behov av psykolog eller socialsekreterare om det är mycket praktiska saker kring 
ekonomi, bostad och så, kan jag börja i den änden. Men om jag verkligen ser att 
kvinnan verkligen är deprimerad när jag själv nästan inte når fram och får kontakt, 
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ögonkontakt eller svar på tilltal eller så då kontaktar jag ju psykologen.” (EPDS-
utbildad) 

 
En del barnmorskor hade möjlighet att ha egna samtal med de kvinnor som mådde 
dåligt. Detta bedömdes av barnmorskan utifrån de förutsättningar som den enskilda 
mottagning hade. Det som var utanför barnmorskans förmåga eller uppdrag remitterade 
hon vidare. Visade det sig i anamnesen att kvinnan haft depression, haft samtal eller gått 
i terapi tidigare eller om hon åt antidepressiv medicin hänvisades hon vanligen tillbaka 
till sina tidigare behandlingskontakter medan barnmorskan tog hand om den medicinska 
graviditetsövervakningen. 
 
Kvinnor som hade depressiva symptom kunde hantera detta på olika sätt. En del 
kvinnor upplevdes vara öppna med att de mådde dåligt medan andra var mer 
reserverade eller dolde symptomen genom att vara väldigt glättiga. För att upptäcka 
depressionstecken använde barnmorskan sig ofta av sin intuition. Det handlade även om 
att var lyhörd och att läsa av det outtalade, t.ex. kroppsspråk, blickkontakt, om kvinnan 
såg lessen ut eller verkade lite låg, att lyssna efter antydningar och ickesvar. Barn-
morskorna betonade att mödravården var frivillig, om kvinnan inte ville berätta 
respekterades detta. När kvinnan uppenbart mådde dåligt men inte ville prata om det 
kunde det för barnmorskan vara en balansgång mellan att fråga utan att tränga sig på 
och att kunna bida sin tid tills kvinnan var villig att berätta.  
 

”För mig är det nog väldigt mycket intuitionen, lyhördheten. Vilken blick-
kontakt får man, liksom, vilket kroppsspråk, vilka andra signaler som sänds 
än det sagda. […] Är det så att man undrar och tycker att det låter skört så 
försöker jag ta tillbaka dem och göra vissa kontroller, uppföljning hur det 
går med illamåendet, hur det går med det ena och det andra. Alltså inte bara 
enligt basprogram då det är ganska glest med besök.” (utan EPDS) 

 
”Jag tror att det är lättare att prata just när man är gravid och man sitter här i det 
här parsamtalet. När man möter kvinnan individuellt, det är lättare, om inte barn-
morskan är stressad. Man sätter sig ner och tar tid och ger kvinnan tid, då tror jag 
att det är lätt att prata om det.” (EPDS-utbildad) 

 
När en kvinna mådde dåligt gjorde barnmorskan en första bedömning för att särskilja 
problemet, gällde det t.ex. depression, förlossningsoro, stress eller arbetsbelastning etc. 
Var det något som barnmorskan skulle arbeta med eller skulle kvinnan remitteras 
vidare? Ibland kunde det vara svårt att särskilja depression från graviditetsrelaterade 
problem, exempelvis bäckensmärta som bidrog till att kvinnan fick sömnsvårigheter. 
Det kunde också vara en depression som tog sig uttryck i kroppsliga symptom, i form 
av smärta eller orossymptom. I dessa fall brukade barnmorskan ta tillbaka kvinnan på 
tätare besök för att se vad hon behövde hjälp med, något som brukade visa sig med 
tiden. I arbetet med att upptäcka depression och särskilja problemen skiljde sig arbets-
sättet mellan mottagningarna genom att några använde EPDS-formuläret. 

 
”Det är väldigt mycket deras egen berättelse, de kanske gråter mycket, att de 
känner oro. Då försöker vi se vad vi kan hjälpa dem med. Det kan ju bara vara 
förlossningsrädsla, det behöver inte vara en depression.” (utan EPDS) 



 24 

 
”Det är ju inte säkert att man kan särskilja det från början heller. Det beror ju på... 
Men det är ju svårt, det får ju tiden utvisa, ibland kan man bara ha en känsla av att 
här står det inte rätt till eller man kanske tar kvinnan tätare bara för att få prata 
mer vad det står för. Och sen är det ju inte jag som sätter någon diagnos eller nåt 
sånt, utan det får ju visa sig sen. För mig är det egentligen att se om man mår 
dåligt eller inte, så att säga.” (EPDS-användare) 

 
 

EPDS 

Bland de fem barnmorskorna som hade EPDS-utbildning var det en som tidigare använt 
metoden men inte alls arbetade med den längre, medan en använde den selektivt. Dessa 
två barnmorskor upplevde att arbetet med EPDS som metod gav både struktur och 
tydlighet, det gav ofta ett bra tillfälle att samtala om hur kvinnan mådde. EPDS-frågorna 
kunde också få kvinnan att tänka till hur hon hade det. Visade en kvinna depressiva 
symptom erbjöds hon tätare besöksfrekvens på sina barnmorskebesök. 
 
Den ena barnmorskan hade flera år tidigare upphört att arbeta med EPDS sedan BVC-
sköterskorna med EPDS-utbildning hade slutat och de nya hade inte gått utbildningen. 
När hon arbetade med EPDS gjorde hon det tillsammans med barnavårdcentralen. Hon 
delade ut enkäter under graviditeten och hade ibland samtal. På barnavårdcentralen hade 
de sedan uppföljning efter förlossningen. Hon kunde tänka sig att arbeta med EPDS 
igen, om fler hade EPDS-utbildningen. Det som hon trodde skulle kunna vara en 
svårighet med EPDS idag var att hitta tider utöver barnmorskebesöket för samtal och 
uppföljning bland annat på grund av arbetsbördan på hennes arbetsplats.  
 

”Det [EPDS] fungerade ju bra då och det var bra att få det svart på vitt när man 
ställde de här frågorna var det enkelt, ganska enkelt att se, vilka som mådde 
dåligt. Man tror ju att man märker vilka patienter som mår dåligt, men man kan ju 
missta sig faktiskt. Men då när man delar ut de här formulären och får det svart på 
vitt, då kan man nog upptäcka fler tror jag. Så det var en fördel med själva 
formulären. Och så var det ett bra tillfälle att samtala kring hur de mådde. […] Så 
visst skulle man kunna ta upp det igen men då är det bra om flera har gått 
utbildningen, kursen.” (EPDS-utbildad) 

 
Den andra barnmorskan hade gjort ett uppehåll i EPDS-användandet sedan de haft 
personalbrist på mottagningen under några års tid. Vid inskrivningen delade hon ut 
informationsfoldern ”Nedstämdhet efter förlossning” och gjorde muntligt tillägget ”och 
under graviditet”, eftersom det kunde vara samma sak. EPDS-formuläret använde hon 
selektivt, när hon behövde ytterligare information. Hon upplevde att EPDS-frågorna 
ofta blev ingång till fortsatta samtal. Hon övervägde att åter dela ut EPDS till alla sina 
blivande mammor eftersom hon ansåg att det var ett bra arbetssätt, dock fanns en viss 
avvaktan som berodde på informationsbördan. 
 

”De kan ju säga att jag är så lessen, jag är så deppad, men sen när de sätter 
sig och fyller i det så blir det ändå inte så höga poäng. […] Det är ju ganska 
bra att man tänker efter riktigt ordentligt, hur är det egentligen, hur tänker 
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jag egentligen, har jag tänkt såna hemska tankar riktigt länge eller inte, som 
man får för sig. Så jag tycker att det är bra att använda på det sättet. Och det 
skulle ju inte vara fel att dela ut det till alla, igen.” (EPDS-utbildad) 

 
Rutinmässigt EPDS-screening. 

På tre av de besökta barnmorskemottagningarna hade de beslutat att lämna EPDS-
formuläret till alla blivande mammor, oavsett om de uppvisade depressionstecken eller 
inte, för att då minska risken att missa någon. Vid inskrivningsbesöket pratade de om 
nedstämdhet och depressioner under graviditeten och lämnade en broschyr. De 
informerade om arbetssättet, omkring vecka 25, fick kvinnan fylla i EPDS-formuläret 
(som hon fyllde i ensam). Vid nästa barnmorskebesök gick de igenom frågorna och 
samtalade kring dem, vilket gav en bild av hur kvinnan mådde. Hade kvinnan inga 
besvär under graviditeten fick hon cirka åtta veckor efter förlossningen åter fylla i 
EPDS-formuläret vid BVC. Genom att barnmorskan redan vid inskrivningen hade pratat 
om nedstämdhet och depression upplevde de att kvinnan hade lättare att be om hjälp om 
hon fick depressiva symptom. 
 

”Men jag tror ändå att det känns bra för alla att veta, det här att det finns så 
mycket runt omkring, att det skall vara rosenrött och man skall vänta barn och 
man skall vara så lycklig och det skall vara så fantastiskt och så. Men att det är 
mycket känslor att det finns andra känslor som man kan ha, även om man inte blir 
deprimerad i sin graviditet kan det kännas bra ändå att man tagit upp det, att man 
pratat om det.” (EPDS-användare) 

 
Hade kvinnan väldigt höga poäng vid screeningen kallades hon tillbaka till barnmorskan 
för samtal och genomgång av frågorna. Vid dessa tillfällen brukade de även diskutera 
vilket stöd kvinnan var i behov av. Visade kvinnan tecken på lättare depression erbjöds 
hon samtalsserie hos barnmorskan. Hade kvinnan exempelvis höga poäng på EPDS-
frågorna remitterades hon till psykologen. Kvinnor vars depressionstecken upptäcktes 
kring vecka 25 fick generellt sett samtal hos barnmorskan och tätare besök eftersom de 
vanligtvis mådde ”mittemellan dåligt”. De kvinnor som mådde mycket psykiskt dåligt 
under graviditeten kom ofta tillbaka till mottagningen tidigare, mellan inskrivningen 
och andra besöket.  

 
”Jag skulle säga att jag fångar väldigt mycket bara att, liksom genom min egen 
känsla för att här är någonting och sen EPDS som är ett väldigt bra redskap att 
prata kring det här, för det är ändå de här tio frågorna där det blir väldigt konkret 
liksom. Hur de tänker känner och funderar, då kan de lättare formulera sig och 
man kommer liksom lättare och snabbare på, vad handlar det här om?” (EPDS-
användare) 
 
”Men det är inte alltid som det har precis med poängen att göra, att man ser 
ungefär vart åt det barkar, högt eller lågt. […] Och då får man kolla upp det lite 
grann vad det står för, om det inte stämmer med ens egen intuition så att säga.” 
(EPDS-användare) 

 
De kvinnor som fick samtal med psykolog träffade barnmorskan för graviditets-
övervakningen. Fick kvinnan samtalsserie hos barnmorskan träffades de generellt en 
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gång i veckan, en timme per tillfälle, under två till sex samtal, fast det blev sällan mer 
än fyra samtal. När samtalserien avslutades fyllde kvinnan i ett nytt EPDS-formulär för 
att kunna jämföra resultaten och utvärdera samtalen.  
 

Ett hjälpmedel. 
Barnmorskorna som använde EPDS var positiva till metoden, de beskrev den som ett 
hjälpmedel att tydliggöra och identifiera depressiva symptom. Det gav även struktur till 
samtalet, både vid upptäckt och uppföljning samt underlättade både för kvinnan och 
barnmorskan att prata om nedstämdhet och depression. Barnmorskorna ansåg att de 
flesta kvinnorna upplevde screeningen med EPDS positivt. De kvinnor som var 
nedstämda uppskattade att bli normaliserade och fick veta att de inte höll på att bli 
tokiga. Dessutom gav EPDS en ytterligare tyngd när de skulle remittera till psykologen. 

 
”Man vet ju inte ändå om man upptäcker alla som man borde göra, men förutsätt-
ningarna finns ändå, jag menar, om man inte vill berätta kan man låta bli att 
berätta.” (EPDS-användare) 
 

Målsättningen på dessa barnmorskemottagningar var att alla gravida kvinnorna skulle 
screenas med EPDS. Ibland blev dock arbetsbelastning för hög på mottagningen eller 
hos BVC vilket ledde till att EPDS-screeningen inte hann följas upp. Vid sådana 
tillfällen lade barnmorskorna screeningen i träda eller var selektiva i utdelningen tills de 
kom i kapp med sin arbetsbörda. Bland EPDS-användarna framkom få nackdelar med 
EPDS. En var att det inte var validerat för gravida i Sverige, eftersom det rådde delade 
meningar om EPDS-användningen inom mödrahälsovården, kunde barnmorskornas 
arbetsätt ibland ifrågasattas av t.ex. läkare.  
 

”EPDS är utvärderat för BVC, så där är det liksom klara besked att de kan 
använda det. För oss i mödravården har det varit mer oklart och det har nog 
bidragit till att en del barnmorskor tycker att det är svårare eftersom de kan få 
kommentarer från vissa sjukvårdsområden där, framförallt doktorer säger vi får 
inte använda det här för det är inte vetenskapligt verifierat att det är ett bra 
instrument för gravida, så att det är en stor nackdel. […] Periodvis har alla använt 
det till alla, så kanske man får sig en knäck för att det är någon som säger det där 
skall ni inte använda och så blir man tveksam och så.” (EPDS-användare) 

 
En annan nackdel var att EPDS ansågs av andra vara tidskrävande, något de användande 
barnmorskorna inte höll med om. De ansåg att tiden användes bättre med EPDS då de 
kunde bena ut problemen och därmed hjälpa kvinnorna bättre. En av de EPDS-utbildade 
trodde att det skulle vara svårt att finna extra tider för samtalsserien, om det inte gick att 
ha det i samband med barnmorskebesöket. 
 

”Det tar ingen extra tid, det är det många som säger; att det tar så mycket extra tid, 
men det gör det inte. Även om du inte jobbar med EPDS så har du de här 
patienterna, kvinnorna ändå, då tar du dem på tätare barnmorskebesök istället. 
Men här kan du använda det mer på ett konstruktivt sätt. De som inte mår dåligt, 
till dem lämnar du bara ut det här formuläret och sen är det inte mer med det. Det 
tar inte mycket extra tid.” (EPDS-användare) 
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Bland barnmorskorna som inte arbetade med någon standardiserad metod hade några 
varit intresserade av EPDS-utbildningen men de hade hört bland annat från BVC att 
metoden var för tidskrävande. BVC-mottagningarnas höga arbetsbelastning i 
kombination med områdets höga psykosociala belastning gjorde att de inte hade 
möjlighet att följa upp resultaten på EPDS-frågorna och därför slutat använda metoden.  
 

”Det var BVC som först fick gå utbildning och till en liten del, det var ju för 
många år sedan när det kom. De uttryckte det så här […] vi har så mycket framför 
fötterna som vi måste ta hand om, vi vill inte veta om mer. För att det är ett svek 
att ta reda på och få klart för sig att den här kvinnan mår inte alls bra, vad skall jag 
göra nu då? […] Vilket gjorde att jag nog också kände att vi behöver inte leta efter 
mer, än det vi ser och har. Även om jag inte är främmande för det med tanke på 
att jag tycker att det är så jätteviktigt att man får stöd under graviditeten och hur 
skall stödet se ut då? ” (utan EPDS) 

 
Inom detta verksamhetsområde hade EPDS-utbildning för barnmorskorna diskuterats 
tidigare. Bland annat var argumenten emot EPDS att det saknades evidensbaserat 
material för användning på gravida i Sverige. Eftersom de inte uppnådde enighet i 
frågan om användandet av EPDS som metod hade de valt att fortsätta som innan. Bland 
mödravårdsbarnmorskorna trodde verksamhetschefen att det fanns blandade åsikter. 
Några barnmorskor skulle uppskatta att arbeta med EPDS som metod medan några 
barnmorskor ansåg att de hade för hög arbetsbelastning och därför inte önskade 
ytterligare arbetsuppgifter. Dessutom hade en del barnmorskor svårigheter att hänvisa 
kvinnorna vidare. 
 
Personalstöd 
Samtliga intervjuade barnmorskor hade handledning, tillfällena varierade mellan 
varannan vecka till tre gånger per termin. Några var nöjda med handledningstiden och 
ansåg att den räckte till och att det var givande. En mottagning hade handledning dels av 
socialsekreteraren som arbetade på mottagningen och dels en psykolog. Några 
mottagningar hade handledning varannan vecka tillsammans med BVC, det var 
uppskattat men nackdelen att det var för kort tid, då det vanligtvis bara hanns med att ta 
upp ett fall. Att ha tillgång till kollegorna var också värdefullt för barnmorskorna.  
 
Samverkan 
Det fanns även stora skillnader mellan barnmorskornas upplevelse av sina nätverk och 
remitteringsmöjligheter. Det var en glidande skala från både ett gott nätverk och lätt att 
remittera till psykolog, till barnmorskor med litet nätverk med få remitterings-
möjligheter. Några barnmorskor önskade mer stöd vid remittering och hänvisning, de 
ansåg att de inte hade utbildning för detta arbetet. Barnmorskor som upplevde att det var 
svårt att remittera hade exempelvis önskemål om en åtgärdsplan över hur de skulle 
agera och vart de skulle hänvisa nedstämda eller deprimerade kvinnor. Ofta hade 
erfarenheten lärt barnmorskorna vart hon skulle vända sig. Kvinnor som mådde ”lite 
dåligt” upplevdes vara dem som var svårast att remittera, medan de som stod på anti-
depressiva mediciner eller hade tidigare kontakter med psykiatrin kunde hänvisas 
tillbaka till kvinnans läkare, öppen psykiatrin eller sjukhuset. Dessa barnmorskor 
uttryckte en önskan om mer stöd genom att psykologen tog hand om patientsamtalen.  
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”Om man har en kvinna som uttrycker att hon är deprimerad så vill man inte stå 
med det alldeles själv, för vi har inte den kompetensen och har ingen uppbackning 
heller så att man kan fortsätta med de samtalen.” (överblick, utan EPDS) 
 
”Vi har ju ingen att hänvisa till. Är de riktigt sjuka är nästan bättre för då kan man 
skicka dem till öppen psyk eller ofta har de en kontakt på öppen psyk eller så… 
Ja, egentligen är det bättre att de är riktigt sjuka än att de är lite smådeppiga, det är 
betydligt svårare.” (utan EPDS) 
 
”Ja, det är ett problem [att hänvisa vidare] idag, ett stort problem. I dag ringde 
doktorn, och frågade om en utav mina gravida kvinnor, som är väldigt nedstämd, 
lessen och gråter varje dag, och frågar mej vart vi skall göra av henne. Jaha, vad 
skall jag svara? Jag får ta upp det på handledningen och fråga var vi skall göra av 
henne men annars blir det ju remiss till psykteamet, öppen psyk., men det är 
egentligen inte rätt forum för en gravid kvinna heller. En MVC-psykolog är ju 
kanske mycket bättre än så…” (EPDS-utbildad) 

 
Över hälften av barnmorskorna ansåg att det var lätt att hänvisa kvinnor med depressiva 
symptom vidare till andra kontakter, exempelvis psykolog, kurator, specialistmödravård 
eller samverkansgrupper där de upplevde att kvinnan oftast fick hjälp inom några 
veckor.  
 

”Jag tycker att vi gör nog mycket jobb själva men när vi behöver så har vi tillgång 
till psykolog. Så det funkar jättebra tycker jag.” (EPDS-användare) 

 
Graden av samverkan skiljde sig mellan barnmorskemottagningarna, ungefär hälften av 
mottagningarna hade nära samarbete med framförallt barnhälsovården. Oftast fanns 
barnhälsovården rent fysiskt nära mödravården men graden av samarbete varierade. 
Generellt samarbetade barnhälsovården och mödravården om det var något speciellt, 
men från flera håll ansåg de att samarbetet kunde utvecklas mer.  
 

”Vi skulle egentligen behöva tid för att få igång samarbetet, den tiden skulle vi  
behöva och den tiden finns inte.” (utan EPDS) 

 
”Ibland behövs det extra och det är då det är så bra att vi jobbar med samma mål, 
med tidiga breda insatser för att stärka barns och barnfamiljers uppväxtvillkor.” 
(utan EPDS) 
 
”Behövs det samarbete så samarbetar vi, men det skulle kunna utvecklas mera kan 
man säga.” (EPDS-användare) 

 
De vanligaste samverkansparterna var barnhälsovården, socialtjänsten/individ- och 
familjeomsorgen samt öppna förskolan. För att nå de familjer som behövde stöd deltog 
bland annat representanter från barnhälsovården eller familjerådgivningen i föräldra-
utbildningen. På några mottagningar slussade barnmorskan aktivt över förstagångs-
mammorna till barnhälsovården, genom att de under föräldrautbildningen besökte barn-
hälsovården eller att barnmorskan följde med BVC-sköterskan på första hembesöket 
och hade gemensam amningsmottagning. På en mottagning hade de löst sekretessfrågan 
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mellan barnhälsovården och mödravården genom att bjuda in BVC-sköterskan till 
barnmorskebesöket där kvinnan själv berättade om sin situation.  
 

”Vi jobbar ju väldigt tätt ihop med BVC vi gör gemensamma hembesök och har 
amningsmottagning tillsammans, vi har våra kvinnor gemensamt, kan man säga.” 
(EPDS-utbildad) 

 
På en barnmorskemottagning samverkade de med representanter från bland annat 
psykiatrin, specialistmödravåden, familjecentralen, socialtjänsten, psykologverksam-
heten och BVC. I denna grupp kunde de som ville ha råd om en patient ställa en 
förfrågan eller om kvinnan behövde och ville kunde hon bli inskriven i samverkans-
gruppen. Den stora vinsten med gruppen hade varit att kvinnan verkligen fått hjälp, att 
barnmorskan visste vart hon skulle vända sig och hur hjälpen skulle struktureras. Ibland 
hade barnmorskan ett motiverande arbete genom att beskriva och måla ut hur 
samarbetet kunde se ut. En barnmorska berättade att hon brukade rekommendera öppna 
förskolan till gravida kvinnor som hade ett litet nätverk. Där kunde kvinnan träffa andra 
mammor, personalen eller andra professionella, t.ex. familjeterapeuten som var på 
förskolan en dag i veckan.  
 

”Det viktigaste av allt är att jag kan sköta min profession så mycket som möjligt, 
att kunna begränsa mig till att jobba professionellt med det som är just min 
utbildning. Och kanske inte fortsätta med att ha mycket samtal, stödsamtal för det 
är inte min arbetsuppgift enligt det uppdrag som jag har i första hand.” (utan 
EPDS) 

 
”Det är tack vare att vi är ett team som jobbar, utan alla kontakter runt ikring här 
med BVC och soc. då vet katten om jag skulle orka jobba så här. Aldrig, det 
skulle bli för tungt. I och med att vi jobbar kring samma kvinna allihopa här så har 
man ju den kontakten och avlastningen, bekymret är inte bara mitt.” (EPDS-
utbildad) 

 
På en mottagning fick föräldragruppsdeltagarna fortsätta tillsammans på barnhälso-
vården, istället för att dela in dem efter gatuadressen som tidigare var brukligt. 
Nyinflyttade föräldrar placerades tillsammans med dem som hade barn i samma ålder, 
eftersom de ansåg att vardagsumgänget var av stor vikt efter att ha fött barn och 
gruppen kunde ha en stöttande funktion.  
 

”Hade en mamma nu för inte så länge sedan som jag var så bekymrad över alltså, 
hon hade gått deprimerad alltså och gått hos både psykiater och psykolog. Jag 
tänkte mycket på det här hur skall det bli? Kommer hon…? Hon var lite skör så 
där och lite blyg, hur skall det gå? Sen, efteråt då. Hon var väldigt tyst i gruppen, 
sen såg jag henne någon månad efteråt, då stod hela det här gänget här ute med 
sina barnvagnar, hon i mitten och alla runt omkring. Så går de ut och går en gång i 
veckan. Så du vet det är ju fantastiskt alltså… Hon hade ju inte haft den kontakten 
annars om inte hon hade haft den här [föräldra-]gruppen, liksom hon kände sig 
ändå trygg med dem.” (EPDS-utbildad) 
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Inom verksamhetsområdet som inte använder EPDS arbetade de med att utveckla olika 
basprogram för att underlätta barnmorskornas arbetssituation. Bland annat genom att 
hitta olika samverkanspartners och bygga upp ett nätverk med bland annat sjukhuset. 
Ofta upplevdes det att asylsökande kvinnor ”hamnade mellan stolarna”, detta skulle 
samverkansarbetet kunna motverka genom att de olika kompetenserna nyttjades på ett 
bättre sätt. Dessutom skulle barnmorskorna också veta att någon verkligen tog hand om 
kvinnan. Att ha någon annan verksamhet att samarbeta med var mycket viktigt sett ur 
flera aspekter. Samarbete skulle bidra till att barnmorskan bättre orkade med arbetet, 
dels för att hennes yrkeskunskaper skulle nyttjas på bästa sätt och dels för att kvinnan 
skulle få bästa stödet vilket i sin tur ledde till att barnet skulle få det bättre. 
 

”Någon annan kanske tar hennes mentala hälsa, någon annanstans och jag kan 
göra det jag är till för och det är ju egentligen graviditeten, att se till att både mor 
och barn mår bra och att det blir ett friskt barn i slutändan. Jag tror att vi behöver 
samverkan mycket mer för att klara av de här patienterna.” (Överblick, utan 
EPDS) 

 
Gemensamt för samtliga barnmorskor var att psykisk ohälsa uppfattades som ett viktigt 
arbetsfält som kunde vara både jobbigt och givande. Eftersom barnmorskan på mödra-
vården träffar den gravida kvinnan kontinuerligt under graviditeten har hon större 
möjligheter att upptäcka depressiva symptom än t.ex. en läkare på vårdcentralen. För att 
kunna upptäcka depressiva symptom var det av stor vikt att barnmorskan var mottaglig 
för kvinnans berättelse. Några förutsättning för detta var att barnmorskan upplevde att 
hon hade möjlighet att ta hand om svaren på frågorna hon ställde. För detta krävs bland 
annat tid, men även stöd för barnmorskorna dels i form av handledning och dels någon 
att remittera till. Under intervjuerna hade samtliga intervjuade på olika sätt betonat 
vikten av att ha tillgång till någon att remittera kvinnan till. 
 

”Det är ovärderligt att ha psykologmöjligheten, det är liksom helt avgörande 
tycker jag, för mitt arbete. […] Det kanske är något ställe där det är sämre med 
psykologresurser. Så att det är ett stort hot skulle jag säga faktiskt. För jag tycker 
inte man skall jobba med det om man inte har tillgång till psykolog. Det kan bli 
för tungt alltså.” (EPDS-användare) 

 
De barnmorskor som upplevde att de hade bristande resurser att ta hand om psykisk 
ohälsa fick också svårigheter att hantera både kvinnans problem och sin arbetssituation. 
På mottagningar där personalstödet upplevdes som otillräckligt kunde barnmorskorna 
dra sig för att fråga hur kvinnan mådde med rädsla för vad svaret skulle bli.  
 

”Vi ser ju problemen vi kan inte handskas med dem om man säger så då. Att vi 
har inga redskap att handskas med det. […] Det är jätteknepigt och jättesvårt att 
veta vilket ben man skall stå på, om man skall fråga eller inte, och så vidare. Det 
är det som kan kännas oproffsigt.” (Utan EPDS) 

 
”De skulle kännas tryggare att arbeta om man visste att man kunde, lättare få en 
kontakt för patientens del. Det är lättare att ställa frågor om hur de mår om man 
kan göra någonting åt saken. Inte för att man kan lösa problemen men åtminstone 
knyta en samtalskontakt.” (EPDS-utbildad) 
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Många barnmorskor upplevde att graviditeten kunde vara en tid då kvinnan fann kraft 
och motivation att förändra sin situation och att barnmorskebesöket ibland upplevdes ha 
en terapeutisk effekt. För många kvinnor räckte det med samtal tillsammans med barn-
morska, eller psykolog för de som hade svårare problem.  
 

”Så mycket kan ske i mötet här med en gravid kvinna, under barnmorskebesöket, 
när man mäter magen, pratar om det som rör sig i tankarna och fantasierna för 
framtiden.” (utan EPDS)  

 
”Det är många som säger att om någon kvinna kommer och hon kanske är jätte-
lessen och så pratar man en stund och sen så när de går säger de att de känner sig 
så mycket bättre bara utav, jag har ju inte gjort någonting egentligen bara kanske 
lyssnat, sagt något litet ord, men jag har inte gjort någonting, ändå har det betytt 
mycket för dem och då känns det ändå givande för mig själv också. Så att det är 
jätteviktigt.” (EPDS-utbildad) 
 

När mamman var deprimerad påverkades även barnet och familjen, det var därför 
viktigt att kvinnan fick hjälp tidigt eftersom även en lätt depression vållar lidande. När 
depressionen inträffade under graviditeten blev det mer speciellt eftersom det var ett 
litet barn som påverkades. Barnmorskorna hänvisade bland annat till forskning som 
pekade på att anknytningen, samspelet samt barnets kognitiva utveckling påverkades 
om mamman var deprimerad. I barnmorskearbetet finns en strävan efter att den gravida 
kvinnan (och familjen), skulle må så bra som möjligt. Att kvinnan skulle orka med 
förlossningen och att mötet med barnet blev bra, men också att hon i ett längre 
perspektiv skulle orka svara på barnets behov. 
 

”Om man inte tar tag i det så kan det bli mycket större, då kan det bli svårt när 
barnet är fött sedan, då kan det bli mycket svårare att ta till sig barnet då man har 
så fullt sjå med sig själv att man sedan inte kan ta kontakt med barnet utan 
anknytning och så, det är därför som det är så viktigt att hitta dem tidigt att jobba 
med det. För att det behöver inte bli en stor grej av det som det kan bli senare… 
Det är ju det som är den stora vinsten.” (EPDS-användare) 

 
”Om de hade fått stödsamtal under graviditeten så är jag säker på att de hade mått 
bättre, efter förlossningen, det tror jag. […] Just den här normaliseringen att få 
sätta ord på dem känslorna man har... Och ja, jag tror att det är jätteviktigt.” 
(EDPS utbildad) 

 
 

Diskussion 

Detta arbete syftar till att explorativt undersöka barnmorskors möjlighet att i sitt arbete 
identifiera och hjälpa gravida kvinnor med depressiva symptom. I intervjuer har åtta 
barnmorskor inom mödrahälsovården berättat om sitt arbetssätt och sin syn på EPDS 
som metod. En verksamhetschef samt en samordningsbarnmorska har intervjuats om 
mödrahälsovårdsarbetet, för att få en övergripande bild av verksamheten. Inom mödra-
vården finns det vissa uppgifter som alla barnmorskor måste göra, som är beslutat av 
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socialstyrelsen och medicinalstyrelsen. De måste t.ex. ge viss information, i mödra-
hälsovårdsjournal 1 finns det frågor som ställs till alla, exempelvis om somatiska 
sjukdomar och tillstånd, om kvinnan fått psykisk vård etc. Inom dessa yttre ramar finns 
det individuella variationer, bland annat hur frågorna ställs och barnmorskans egen 
inställning (Wickberg, 2005). På samma sätt kan de intervjuer som ingår i detta arbete 
betraktas, till det yttre har alla områden i intervjuguiden täckts in, fast hur mycket tid 
som ägnades åt de olika intervjufrågorna varierade. Varje intervju gav nya kunskaper 
som följde med till nästa intervju. Intervjuerna påverkades också av det kontext vi 
befann oss i, några påverkansfaktorer kan vara att jag var höggravid när intervjuerna 
genomfördes och att psykologverksamheten som fungerat som remissinstans och 
erbjudit konsultation till alla barnmorskor höll på att omorganisera. Min strävan har 
varit att efter bästa förmåga visa upp de likheter och skillnader som finns i barn-
morskornas arbetsätt. Det är en liten studie och betydligt fler barnmorskor skulle ha 
behövt intervjuats för att uppnå en mättnad. Resultatet har därför begränsad generaliser-
barhet, men jag anser att det kan användas som ett underlag för att bättre förstå barn-
morskornas arbetssätt när det gäller psykisk hälsa/ohälsa även utan för Stockholms läns 
landsting. 
 
Urvalsförfarandet 
Inom mödrahälsovården i Stockholms läns landsting är det få barnmorskor som har 
någon systematisk metod för att upptäcka depressionstecken bland gravida. Enheten för 
psykisk hälsa - barn och unga har kännedom om vilka barnmorskor som har EPDS-
utbildning och vilka som använder sig av metoden. De hjälpte även till med urval och 
rekrytering. I Stockholms län finns det en tydlig geografisk uppdelning i användningen 
av EPDS, detta påverkade och begränsade urvalet, till i huvudsak två verksamhets-
områden. Det ena verksamhetsområdet som inte använder någon standardiserad metod 
har i större utsträckning hög psykosocial belastning och befolkning med lägre socio-
ekonomisk standard, i jämförelse med verksamhetsområdet där EPDS användes som 
metod. För att minska på skillnaden mellan mottagningarna hade exempelvis tio mödra-
vårdsbarnmorskor kunnat intervjuas. Detta hade dock inneburit att jag missat den bak-
grundsinformation som verksamhetschefen och samordningsbarnmorskan förmedlade, 
kunskaper som jag inte kunnat läsa mig till. Att enheten psykisk hälsa – barn och unga 
har intresse av resultaten som denna studie genererar kan givetvis ha inverkan på mina 
tolkningar, likväl som mina personliga erfarenheter av graviditet, mödravård och 
depression kan göra det. Jag har i möjligaste mån försökt vara vaksam på sådana 
aspekter i analysen. 
 
Intervjuförfarandet 
Att prata om depressiva symptom under graviditet med en psykologstudent kan inne-
bära att det finns en social önskvärdhet i svaren. Det skulle troligen vara svårt för 
barnmorskan att inför mig tillstå att psykisk ohälsa är ett ointressant ämne. Detta kan 
även påverka barnmorskornas beskrivningar av sitt arbetssätt, samt att jag har erfarenhet 
av graviditet och mödravård och därmed hade en viss förförståelse kan det ha påverkat 
detta. 
 
EPDS eller EDS? 
När metoden används i icke postnatala sammanhang rekommenderas benämningen EDS 
(Cox & Holden, 1994; Cox m.fl., 1996), trots detta används dock mest benämningen 
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EPDS. Detta kan dels förklaras med att flera av studierna genomförs perinatalt, dels 
genom att det inte är någon skillnad på frågorna som ställs ante- eller postnatalt, utan är 
det endast screeningtillfället som skiljer. En annan aspekt är att EPDS ännu inte 
validerats för antenatal användning i Sverige, vilket ger en ytterligare dimension till 
benämnandet. Det fanns även förslag om att skalan skulle benämnas Edinburgh 
Perinatal Depression Scale (Cox & Holden, 1994). Något som skulle underlätta 
benämnandet men kanske också vara missvisande eftersom metoden även kan användas 
i icke perinatala sammanhang. För att minska risken för begreppsförvirring och 
underlätta för läsaren har jag i detta arbete valt att skriva EPDS, även när det gäller 
antenatal användning.  
 
 

Resultatdiskussion 

Under samtliga intervjuer har barnmorskorna förmedlat värme, engagemang och 
omsorg över sina mammor. Deras roll som kvinnostödjare löper som en kraftfull röd 
tråd både genom intervjuerna och genom historien. Ursprungligen var förlossnings-
hjälpen en vänskapstjänst kvinnor mellan, med tiden kom det att utvecklas till ett viktigt 
kvinnoyrke som både kyrka och stat önskade kontrollera (Hermansson, 2003; Höjeberg, 
1991). ”Mödravården kan ses som ett möte mellan den individuella människans dröm 
om hälsa och ett gott liv, och samhällets behov av friska livsdugliga medborgare.” 
(Fagerberg, P., 2000. s 79.) Under åren har tekniken fått allt större utrymme inom 
mödra- och förlossningsvården och barnmorskans historia har förändrats ytterligare. 
Dock kvarstår hennes ursprungliga uppgift, att stötta kvinnorna och värna om barnen.  
 
Möjlighet att upptäcka depressiva symptom 
De intervjuade barnmorskorna har själva uttryckt intresse av att arbeta med psykisk 
ohälsa och samordningsbarnmorskan förmedlar en liknande bild. Genom den täta barn-
morskekontakten anser både barnmorskor och forskare att det finns förutsättningar för 
barnmorskan att upptäcka och lindra depressiva symptom under graviditeten (Buist, 
2002; Cantwell & Cox, 2006; Matthey m.fl., 2005). Dock råder oenighet dels bland 
forskare, dels bland de olika yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården hur ett sådant 
arbete skall se ut (Sjölander, 2005). Detta bekräftas också under intervjuerna av både 
barnmorskor och verksamhetschefen.  
 
Denna studie visar att det är stora skillnader på barnmorskornas möjligheter att i sitt 
arbete identifiera och hjälpa gravida kvinnor med depressiva symptom. Detta påverkas 
av exempelvis barnmorskans eget intresse, tillgång till personalstöd, konsultation och 
handledning samt hennes arbetsbelastning. Barnmorskorna anser även att mödravårdens 
uppdrag är oklart när det gäller psykologiskt arbete, något som forskare även poängterat 
(Fagerberg, 2000; Wickberg, 2005). Enligt basprogrammet är det glest med barn-
morskebesök i början av graviditeten, därför försöker flera av barnmorskorna att kalla 
tillbaka kvinnorna på kontroll lite tidigare än basprogrammet föreslår. Kvinnor med 
depressiva symptom vill också gärna komma på tätare besök än basprogrammet 
erbjuder. Detta löser barnmorskan ofta genom pusslande med hjälp av flextid eller 
övertid.  
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Barnmorskan möjligheter att stötta kvinnan beror bland annat på hennes arbetsbelast-
ning och områdets socioekonomiska struktur (Wickberg, 2005). Barnmorskorna som 
arbetar på mottagningar som finns i områden med hög psykosocial belastning, träffar 
exempelvis högre andel asylsökande kvinnor. De uppgav att de träffade betydligt fler 
nedstämda och deprimerade gravida kvinnor jämfört med mindre belastade områden i 
motsvarande upptagningsområden. Värt att notera är att prevalensuppgifterna vanligen 
baseras på kvinnor som förstår landets språk (Rubertsson m.fl., 2003; 2005; Seimyr 
m.fl., 2004; Wickberg m.fl., 2005). Troligt är också att många av kvinnorna i ovan 
nämnda områden har en tätare barnmorskekontakt än basprogrammets rekommenda-
tioner. Det är knappast förvånande att dessa barnmorskor i större utsträckning 
rapporterar svårigheter att styra över sin tid. Det är också vanligare att barnmorskorna 
har stora remitteringssvårigheter, det har även hänt att läkaren frågat barnmorskan vart 
kvinnan skulle hänvisas. För barnmorskorna i dessa områden finns det en uppenbar risk 
att de ensamma skall ta hand om en deprimerad kvinna, något som barnmorskorna inte 
har utbildning för. Kvinnor med nedstämdhet eller lättare depressioner upplevs vara 
svårare att hänvisa eller remittera, än kvinnor med djupa depressioner. Det händer att 
barnmorskan undviker att fråga om nedstämdhet eftersom detta kan generera svar om ett 
hjälpbehov som de inte har möjlighet att ta hand om eller som de riskerar att vara ensam 
med. Barnmorskornas remitteringssvårigheter bekräftas av verksamhetschefen som 
också pekar på att det är stora skillnader inom verksamhetsområdet. Ett problem kan 
vara att mottagningens resurser inte räcker för att utöka barnmorskebesöken utifrån 
kvinnornas behov. Det är ofta svårt för barnmorskan att säga nej till hjälpbehövande 
kvinnor, men när barnmorskorna arbetar utöver sitt uppdrag får de inte heller någon 
ersättning för detta.  
 
Några av barnmorskemottagningar har mycket hög andel psykisk ohälsa vilket gör 
barnmorskearbetet tungt. Främst är det deprimerade asylsökande kvinnor som är svåra 
att finna hjälp till. Förklaringen anses vara det nuvarande ersättningssystemet inom 
hälso- och sjukvården som gör att vård av dessa kvinnor ger låg ekonomisk ersättning 
och de åter hamnar hos barnmorskan trots remitteringsförsök. För att minska risken att 
kvinnor ”hamnar mellan stolarna” kommer de inom verksamhetsområdet att arbeta för 
att utöka mödravårdens nätverk och få till stånd en högre grad av samverkan inom 
exempelvis hälso- och sjukvården. Detta kommer att tydliggöra dels behovet av stöd 
och dels ansvaret för de hjälpbehövande kvinnorna. En förhoppning är att samverkans-
arbetet skall bidra till att minska barnmorskornas arbetsbelastning. Frågan är dock om 
samverkan räcker för att täcka det stora behovet av stöd som många av kvinnorna i 
dessa områden har. Det finns risk att det förebyggande arbetet kommer att fortsätta vara 
lågprioriterat. Visserligen blir det lättare för barnmorskorna att ställa frågor om 
depression och nedstämdhet när det finns någon att remittera kvinnorna till. Men barn-
morskorna måste också veta att de har tid och möjlighet att erbjuda hjälp och stöd även 
till kvinnor med lättare depressioner. Arbetsgivaren har därför en viktig roll för att 
stärka barnmorskorna i detta arbete. Bland annat genom att tydliggöra barnmorskornas 
uppdrag när det gäller psykisk ohälsa och depression i synnerhet. En förutsättning för 
att kunna arbeta med nedstämdhet och depression är tillgång till personalstöd. Detta 
stöd finner många barnmorskor genom samverkan med andra yrkesgrupper och 
verksamheter. 
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Samverkan och remitteringsmöjligheter  
Över hälften av barnmorskorna har samverkan med andra verksamheter, exempelvis 
barnhälsovården, socialtjänsten/individ- och familjeomsorgen och öppna förskolan. 
Några barnmorskor har god samverkan men har trots detta svårigheter att remittera 
kvinnorna vidare, andra barnmorskor har fått lättare att remittera genom samverkan. 
Gemensamt är dock att samtliga samverkansgrupper strävar efter en helhetssyn på 
kvinnan för att kunna stötta henne på bästa tillgängliga sätt. De barnmorskor som 
använder EPDS rutinmässigt samarbetar främst med psykologverksamheten och BVC, 
men det förekommer även andra samverkanskonstellationer. Den stora vinsten med 
samverkan är att kvinnan får hjälp, barnmorskan stöd samt att hon kan sköta sin 
profession.  
 
EPDS som ett redskap på mödravården 
Att införa EPDS som standardiserad metod ger barnmorskorna möjlighet att erbjuda 
stöd till kvinnorna på ett tidigare stadium. En studie av Wickberg med medarbetare 
(2005) visade att ökade kunskaper om depression och kännedom om EPDS-poängen 
gjorde att barnmorskorna kunde stötta kvinnorna mer effektivt. Studier har visat att bl.a. 
counselling= îáÇ= éçëíå~í~ä~= ÇÉéêÉëëáçåÉê= ®ê= ÉÑÑÉâíáî= ëçã= Éå= Ñöêëí~= áåë~íë= Ñöê= ÇÉ=
âîáååçê= ëçã= áåíÉ= ÄÉÜöîÉê= ëéÉÅá~äáëíÜà®äé= EtáÅâÄÉêÖ=C=eï~åÖI= NVVSÄX= OMMPFK=
qêçäáÖí=®ê=~íí=ÇÉíí~=®îÉå=Ü~ê=ÉÑÑÉâí=îáÇ=~åíÉå~í~ä~=ÇÉéêÉëëáçåÉêK=aÉí=®ê=ÉñÉãéÉäîáë=
îanligare att barnmorskornas samtalsserier är kortare än samtalsserierna på BVC (Fia 
Simon, personlig kommunikation, oktober 2006). En hypotes skulle kunna vara att 
problemen är lindrigare under graviditeten eftersom symptomen upptäckts tidigare.  
 
Både barnmorskorna som använder EPDS rutinmässigt och andra studier av EPDS-
användande pekar på att de allra flesta som arbetar med EPDS är nöjda med metoden 
och de anser att den inte är speciellt tidskrävande (Fälemark, 2006; Wickberg & Hwang, 
2003). De fem intervjuade barnmorskorna som har EPDS-utbildning anser att metoden 
givit dem ökade kunskaper om depression. De anser även att EPDS ger struktur och 
trygghet i en känslig arbetsuppgift, något som också rapporterats från andra studier 
(Fälemark, 2006; Wickberg & Hwang, 2003). Dessutom kan poängen på EPDS-
formuläret underlätta barnmorskans motiverande arbete när det är aktuellt med 
remittering.  
 
De två barnmorskorna som inte använder EPDS rutinmässigt respektive inte alls 
uttryckte osäkerhet över att finna tid för samtalen som de erbjuder kvinnor som har 
förhöjda poäng på EPDS-formuläret. När det gäller de barnmorskor som inte har EPDS-
utbildning är det dock svårt att bedöma vad i EPDS-användningen som anses vara 
alltför tidskrävande, genom att svaren är vaga och deras information är baserad på 
andras upplevelser. En del av deras motstånd till metoden skulle kunna bero på att deras 
EPDS-information sannolikt är baserad på de gamla rekommendationerna, att samtals-
serien måste bestå av sex möten. Idag är metoden mer flexibel, samtalsserien läggs upp 
av den enskilda barnmorskan. Hon bedömer antalet samtal som behövs och om de skall 
ske i samband med barnmorskebesöket eller på en separat tid (Lene Lindberg, personlig 
kommunikation, oktober 2006). En annan del i motståndet kan vara att barnmorskorna 
inte vill påminnas om de kvinnor som inte kan erbjudas stöd, trots att de har behov av 
det. Barnmorskorna är väl medvetna om problemen men upplever att de har små 
möjligheter att förändra sin arbetssituation så att deras tid räcker till för att erbjuda stöd. 
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Detta kan göra att dessa barnmorskor fokuserar på nackdelar som de anser att EPDS-
metoden har; en ökning av exempelvis upptäcktsfrekvensen av depressiva symptom 
samt att de befarar en ökad tidåtgång på grund av detta. De anser att arbeta med EPDS 
som metod blir alltför tufft för dem.  
 
Inom ett verksamhetsområde avser de att utbilda alla sina barnmorskor i EPDS. Barn-
morskorna arbetar med en metod som inte är helt accepterad att användas inom mödra-
vården, dessutom strävar de efter att erbjuda EPDS-formuläret till alla gravida kvinnor. 
Detta skulle kunna innebära att de håller tillbaka kritiska synpunkter för att försvara sitt 
arbetssätt. En del av barnmorskorna blir också kritiserade av läkare för att de använder 
metoden, vilket gör deras arbete tungt. De flesta studier om EPDS-användning är 
utförda på BVC där metoden är accepterad och validerad. Dessa användare är nöjda 
med metoden, vilket kan betyda att fördelarna överväger och att metoden är uppskattad 
av både användare och kvinnorna, något som tidigare studier visat (Buist m.fl., 2006; 
Matthey m.fl., 2005; Oscarson, 2000).  
 
I dagsläget är det få barnmorskor i Stockholms län som har EPDS-utbildning, detta gör 
att ett stort antal nedstämda eller deprimerade gravida kvinnor inte kommer att 
upptäckas. Inom BVC har drygt hälften av barnmorskorna EPDS-utbildning 
(Stockholms läns landsting, 2006). Vid BVC finns det större chans att kvinnornas 
depressiva symptom bli upptäckta, under förutsättning att de erbjuder alla nyblivna 
mammor EPDS-formuläret.  
 
Rutinmässig screening med EPDS 
Kvinnor med antenatal depression har länge förbisetts genom att tillståndet endast 
betraktades som en riskfaktor för postnatal depression. Buist med medarbetare (2002) 
skriver att deprimerade kvinnor upptäcks sent eller inte alls, oavsett om det gäller ante- 
eller postnatal depression. Detta kan få konsekvenser på flera olika områden, t.ex. 
självkänsla, relationen med partnern och barnen, arbetsförmåga, och ökad risk för 
självmord. Partnern löper en ökad risk att bli deprimerad, detta leder i sin tur till att han 
inte kan stötta kvinnan och relationen till barnen blir lidande. Forskare har pekat på att 
antenatal depression även påverkar barnet, biokemiskt, fysiologiskt och dess beteende 
(Field, Diego & Hernanderz-Reif, 2006). Antenatal depression är med andra ord ett 
problem som har stor påverkan för kvinnan, barnet, partnern och samhället både på kort 
och lång sikt. Det är av stor vikt att detta problem uppmärksammas på ett tidigt stadium 
för att minska lidandet för de drabbade.  
 
För att ett screeningprogram skall införas bör insatserna vara relevanta, kunskaps-
baserade och kostnadseffektiva (Austin, 2004). I Australien anser forskare att detta upp-
fylls, efter ett riksomfattande forskningsprojekt inför de allmän perinatal screening 
(Beyondblue Postnatal Depression Program, 2006). I Sverige finns det en mer avvak-
tande hållning från en del forskare, exempelvis anser Wickberg och Hwang (2003) att 
EPDS kan användas selektivt inom mödravården. Elliott och Leverton (2000) ansåg att 
syftet med att använda EPDS vara att screena alla för att undvika att missa någon. Att 
använda det endast i de fall som upplevdes som osäkra var lite ”förfelat” syfte. EPDS 
skall användas som ett komplement till kliniskt omdöme (Cox & Holden, 1994). Vid 
selektiv användning ger det snarare en bekräftelse på redan fattade misstankar, något 
som inte kommer att öka upptäckten av kvinnor med depressiva symptom. 
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Att använda en standardiserad metod, i detta fall EPDS, för att upptäcka psykisk ohälsa 
kan bland vårdspersonalen leda till många frågor, en del med ett laddat innehåll. Det 
kan gälla att frågorna är standardiserade, att det är ett papper istället för en levande 
människa som ställer frågorna. Standardiserade test är noggrant utprovade med sina 
exakta formuleringar, vilket har en poäng i sig. Självskattningsskalan kompletteras 
sedan med återföringssamtalet som är mer explorativt. Invändningar kan även finnas 
mot principen att fråga om nedstämdhet och depressiva symptom, kanske finns det en 
rädsla för att väcka ”en sovande björn”? Frågor om depression och nedstämdhet gör inte 
människor sjuka, däremot kan brist på hjälp göra det. Att känna till att antenatala 
depressioner förekommer, att det finns hjälp att få samt hur kvinnan skall agera om hon 
drabbas är snarare en ”friskfaktor” än ytterligare en riskfaktor. Även om metoden är 
enkel är det av stor vikt att beskrivningen av screeningmetoden blir korrekt, EPDS är ett 
screeningverktyg för att upptäcka bekymmer och oro och inget diagnosverktyg (Buist 
m.fl., 2002). Genomförs allmän screening skall detta betonas för att undvika att kvinnan 
känner sig utpekad (Buist m.fl., 2006) eller förbigången, något som torde vara högre 
risk för vid selektiv EPDS användning. En annan effekt av allmän screening är att det 
kan bidra till en normalisering och ökad medvetenhet när det pratas öppet om ned-
stämdhet och depression perinatalt, både bland allmänhet och vårdpersonal.  
 
De blivande papporna har också en viktig roll, deras stöd är viktigt för den gravida 
kvinnan (Brodén, 2004; Rubertsson m.fl., 2003; Seimyr m.fl., 2004). Ofta deltar 
mannen i besöken på mödravåden, främst när det gäller första barnet. Detta är 
uppskattat av både kvinnorna och barnmorskorna, fast detta innebär även att ytterligare 
en person skall dela på samma barnmorsketid, eftersom det inte läggs till tid fast de är 
två som kommer på besöket. Detta skulle kunna minska möjligheterna till upptäckt av 
depressiva symptom. Ett sätt att minska risken för detta är att arbeta med ett rutin-
mässigt screeningprogram så att frågor om depressiva symptom verkligen ställs och 
tillåts ta plats. Seimyr med medarbetare (2004) fann att få män uppmärksammande att 
kvinnan var deprimerad. Det är av stor vikt att partnern får information om depression 
under graviditeten, eftersom många depressiva symptom kan bortförklaras som 
graviditetskrämpor. Idag finns många diskussionsforum på internet där blivande 
föräldrar kan finna svar på sina frågor. För att underlätta kvinnans bedömning av 
informationskvalitén är det viktigt att hon förses med korrekt information både muntlig 
och skriftlig. Det är dock av vikt att se uppför dubbla budskap, exempelvis informa-
tionsbladet som EPDS-användare delar ut till gravida (och nyblivna mammor) 
”Depression i samband med förlossning”. Genom denna formulering signaleras det att 
depression antenatalt är onormalt och dessa kvinnor blir förbisedda. En alternativ 
formulering skulle kunna vara ”Depression i samband med graviditet och förlossning”, 
givetvis kan innehållet också behövas anpassas något för att tydliggöra att det gäller den 
perinatala tiden. 
 
Kvinnors depressiva symptom under graviditet 
Kvinnor som är nedstämda eller deprimerade under graviditeten försvinner inte genom 
att det blundas inför deras problem. Inte heller lindras deras plåga av attityder som anser 
att graviditeten inte skall störas genom t.ex. psykologiska interventioner. Studier har 
visat att psykologiska interventioner har god effekt under graviditeten och många 
kvinnor föredrar detta framför farmakologisk behandling (Austin, 2004; Wickberg, 



 38 

2005). Förutom att det är lättare att behandla en lätt depression är en djupare finns det 
även en vardaglig, praktisk fördel för kvinnan, det är betydligt enklare att delta i 
stödsamtal innan barnet är fött.  
Resultaten i föreliggande arbete pekar på att det är hög tid för mödrahälsovården att ta 
ställning för ett aktivt arbete med depressiva symptom under graviditeten. Genom ett 
sådant ställningstagande kommer också tydliga remitteringsvägar att arbetas fram. När 
både barnmorskor och gravida kvinnor har tillgång till stöd vågar barnmorskor också 
ställa frågorna om depressiva symptom som de idag är rädda för att ställa. Det är dock 
av stor vikt att komplettera barnmorskornas lyhördhet med ett screeningverktyg för att 
öka möjligheten att upptäcka fler kvinnor med depressiva symptom under graviditeten 
samt att kvinnorna får tillgång till effektivare stöd. Flera studier har funnit att med hjälp 
av EPDS har betydligt fler kvinnor med depressiva symptom upptäckts (Bågedahl-
Strindlund & Monsen Börjesson, 1998; Eberhard-Gran m.fl., 2001, Cox & Holden, 
1994). Införs allmän antenatal screening betyder det dock inte att alla kvinnor med 
depressiva symptom kommer att upptäckas, inte heller kommer alla kvinnor med 
förhöjda EPDS-poäng att bli kliniskt deprimerade (Buist m.fl., 2002). ”EPDS är inte 
något magiskt trollspö. [...] det är bara en bit papper, en checklista.” ”Kombinerad med 
fortbildning i prevention, upptäckt och behandling blir den en viktig del i ett effektivt 
program” (Elliott & Leverton, 2000, s.303).  
 
Sammanfattningsvis pekar resultaten i denna studie på att det finns avsevärda skillnader 
mellan barnmorskornas möjligheter att i sitt arbete identifiera och fånga upp depressiva 
symptom. De intervjuade barnmorskorna kommer från områden med vitt skild socio-
ekonomisk struktur vilket också påverkar arbetsbelastningen, andelen deprimerade etc. 
Syftet med studien var att fånga många olika nyanser om barnmorskors inställning till 
och möjlighet att identifiera och fånga upp depressiva symptom i sitt arbete. Utifrån 
studiens begränsningar är det omöjligt att ge en heltäckande bild, resultaten har därför 
en begränsad generaliserbarhet. Med dessa begränsningar i åtanke är det ändå oroande 
att några barnmorskor anser sig ha små möjligheter att kunna identifiera och fånga upp 
gravida kvinnors depressiva symptom. Brist på remitteringsmöjligheter och oklara 
remitteringsvägar i kombination med hög arbetsbelastning är några exempel på grava 
hinder för deras arbete. Barnmorskornas engagemang och omtanke om sina mammor 
kan inte överbrygga dessa brister. Bland barnmorskorna som inte använder någon 
metod kan användningen av EPDS uppfattas som hotfull, tanken på öka upptäckten av 
depressiva symptom är inte önskvärt i dessa områden. Användare av EPDS anser att 
metoden hjälper till att särskilja kvinnornas behov av stöd och tydliggör vikten av 
remitteringsvägar. Något som barnmorskorna som arbetar utan metod skulle ha glädje 
av. Genom att kvinnornas problem identifieras kan de stöttas på ett mer effektivt sätt, 
detta skulle kunna göra att barnmorskorna faktiskt får mer tid, såsom Fälemark (2006) 
beskriver att BVC-sköterskorna upplever att EPDS bidrar till. 
 
Forskning har visat att depressiva symptom under graviditeten kan få långtgående 
konsekvenser för såväl mamma som barn (Luoma m.fl., 2001). Det är därför angeläget 
att det psykologiska arbetet inom mödrahälsovården uppvärderas. Perinatala 
depressioner är kostsamma på flera plan, för kvinnan, familjen, hälsovårdens resurser 
etc. Den kanske viktigaste frågan kvarstår, skall arbete med psykisk hälsa/ohälsa ingå i 
barnmorskans arbetsuppgifter? I dagsläget förefaller det vara dubbla budskap om detta. 
Sjögren (2005) skriver att mödravårdens uppgift inte är att ställa diagnos, utan att fånga 
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mentalt lidande och ordna adekvat omhändertagande. Barnmorskan har naturliga förut-
sättningar för att tidig upptäckta depressiva symptom under graviditeten samt att 
erbjuda kvinnan stöd. Barnmorskan har en tät och fortroendefull kontakt med kvinnan, 
det faller sig naturligt genom att hon övervakar både kvinnan och det ofödda barnets 
hälsa. Barnmorskan har även god möjlighet att vid behov motivera kvinnan för 
remittering till psykolog. En förutsättning är dock att det måste finns någon att remittera 
den gravida kvinnan till, något som i dagsläget inte tycks vara en självklarhet. 
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Bilaga 1 

       

Psykisk hälsa – barn och unga    
 

                                 EPDS  (COX m fl 1987) 
 

Var vänlig kryssa för det svar som bäst stämmer överens med hur du känt dig  

under de senaste 7 dagarna, inte bara hur du mår idag.  
 

Under de senaste 7 dagarna: 
 

1. Jag har kunnat skratta och se tillvaron från  
            den ljusa sidan 
             ( ) lika bra som vanligt 

      ( ) nästan lika bra som vanligt 
             ( ) mycket mindre än vanligt 

      ( ) inte alls 
 
2. Jag har glatt mig åt saker som ska hända  

             ( ) lika mycket som vanligt 
      ( ) något mindre än vanligt 

             ( ) mycket mindre än vanligt 
      ( ) inte alls 
 
3. Jag har lagt skulden på mig själv onödigt  

mycket när något gått snett 
             ( ) ja, för det mesta 

      ( ) ja, ibland 
             ( ) inte så ofta 

      ( ) nej, aldrig 
 
4. Jag har känt mig rädd och orolig utan 
      egentlig anledning 

             ( ) nej, inte alls 
      ( ) knappast alls 

             ( ) ja, ibland 
      ( ) ja, mycket ofta 
 
5. Jag har känt mig skrämd och panikslagen   

utan speciell anledning 
             ( ) ja, mycket ofta 

      ( ) ja, ibland 
             ( ) nej, ganska sällan 

      ( ) nej, inte alls 
 

 
 
6. Det har kört ihop sig och blivit för mycket 

             ( ) ja, mesta tiden har jag inte kunnat ta itu med  
                 något alls 

      ( ) ja, ibland har jag inte kunnat ta itu med saker  
          lika bra som vanligt 

             ( ) nej, för det mesta har jag kunnat ta itu med  
                 saker ganska bra  

      ( ) nej, jag har kunnat ta itu med saker precis som 
          vanligt 

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

att sova 
      ( ) ja, för det mesta 
      ( ) ja, ibland 
      ( ) nej, sällan 
      ( ) nej, aldrig   
 
8. Jag har känt mig ledsen och nere 
      ( ) ja, för det mesta 
      ( ) ja, ibland 
      ( ) nej, sällan 
      ( ) nej, aldrig   
 
9. Jag har känt mig så olycklig att jag gråtit 
      ( ) ja, nästan jämt 
      ( ) ja, ganska ofta 
      ( ) bara någon gång 
      ( ) aldrig   
 
10. Tankar på att göra mig själv illa har förekommit 
      ( ) ja,rätt ofta 
      ( ) ja, då och då 
      ( ) knappast alls 
      ( ) aldrig   
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide. 
 

Erfarenhet 
• Hur länge har du arbetat som barnmorska? 
• Var har du arbetat innan du kom hit? (med vad?) 
• Hur länge har du arbetat på denna mottagning? 

 
Kunskaper 

• Vilka kunskaper har du om psykisk ohälsa under graviditeten? 
• Hur särskiljer du depression från andra psykiska problem? 
• Upplever du att har stöd från arbetsgivaren i att lära dig om de här områdena? 

 
De deprimerade kvinnorna 

• Hur ofta träffar du gravida med depressionstecken på mottagningen?  
• Utifrån din erfarenhet, vilka kvinnor är det som visar tecken på depression? 
• Tycker du att det finns några gemensamma drag hos dessa kvinnor? 

Sårbarhetsfaktorer?  
 
Metoder och urval 

• Vad kan du göra när en kvinna uppvisar psykisk ohälsa/depressionstecken? 
• Vilka metoder har du för att upptäcka depressionstecken?  

 
EPDS 

• Hur är det att arbeta med EPDS? (Hur fungerar det?) 
• Är det något du vill arbeta med? 
• Varför användes det inte? 
• Vill du jobba så här eller på något annat sätt med psykisk ohälsa?  

 
Arbetssituationen  

• Har du frihet att själv prioritera din tid? 
• Hur gör du när en kvinna behöver mer än ”basprogrammet” erbjuder? 

 
Psykolog 

• Har ni tillgång till psykolog? (I vilken utsträckning?) 
• Vilka hänvisar du till psykolog?  
• Kan du beskriva hur arbetsgången ser ut? (T.ex. har ni konsultationsträffar?) 
 
• Tycker du det är svårt att föra över kvinnorna till psykolog? 
• Kan er psykolog ta emot de som ni vill remittera? 
• Upplever du att kvinnorna får den hjälp eller stöd som de behöver? 
• Får du ta del av kvinnornas synpunkter/reaktioner på hur de upplevde kontakten 

med psykologen? (Vilka är reaktionerna?) 
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Personalstöd  

• Vad erbjuder psykologen för hjälp/stöd till dig som personal? 
• Hur ser ert samarbete ut?  
• Hur tycker du att samarbetet fungerar? 
• Upplever du att du kan använda dig av psykologen för att bättre förstå psykisk 

ohälsa under graviditeten? 
 
”Avrundning” 

• Hur tycker du att det är att arbeta med psykisk ohälsa under graviditeten?  
• Upplever du att det är ”tillåtet” att prata om psykisk ohälsa under graviditeten?  

 
Övrigt 

• Hur tycker du det var det att bli intervjuad av en gravid? 
 


