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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan användande av hormonella 

antikonceptionsmedel och uppkomst av depression och depressiva symtom bland kvinnor.  

Metod: En systematisk litteraturstudie där tio kvantitativa originalartiklar inkluderades och 

analyserades. 

Resultat: Sambandet visade sig kunna relateras till ett flertal faktorer; läkemedlens 

sammansättning, användarens psykiatriska sjukdomshistoria, psykosociala faktorer samt 

placeboeffekt.  

Slutsats: Det är viktigt för sjuksköterskan att känna till sambandet mellan hormonella 

antikonceptionsmedel och uppkomsten av depression och depressiva symtom för att kunna 

identifiera omvårdnadsbehov, informera samt erbjuda god omvårdnad till de kvinnor som 

drabbats.  
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Inledning 

En studie av Noble (2005) nämner användande av hormonella antikonceptionsmedel som en 

av de vanligare orsakerna till en ökad utbredning av psykisk ohälsa bland kvinnor idag. I en 

populärvetenskaplig artikel publicerad i Aftonbladet uppger var sjätte kvinna att de drabbats 

av depression till följd av användande av hormonella antikonceptionsmedel. Artikeln grundas 

på en SIFO- undersökning gjord på uppdrag av Aftonbladet under 2005. I undersökningen 

intervjuades ett representativt urval bestående av 1013 svenska kvinnor mellan 15-64 år 

beträffande om de påverkats negativt av p-piller (Ritzén, 2006). Denna undersöknings resultat 

indikerar att sambandet mellan hormonella antikonceptionsmedel och depression verkar vara 

ett vanligt förekommande problem i Sverige idag. Dessutom anges i FASS att nedstämdhet är 

en vanlig sidoeffekt vid användande av hormonella antikonceptionsmedel (FASS, 2007A; 

2007B; 2007C). Sambandet mellan användande av hormonella antikonceptionsmedel och 

uppkomst av depression och depressiva symtom är ett problem som kan orsaka ett onödigt 

lidande hos de kvinnor som använder dessa läkemedel.  

 

Bakgrund 

Hormonella antikonceptionsmedel 

Hormonella antikonceptionsmedel är preventivmedel av olika slag som innehåller de 

kvinnliga könshormonerna östrogen (främst östradiol) och gestagen, som i första hand är ett 

så kallat graviditetshormon. Progesteron är en annan benämning på gestagen. Flera olika 

läkemedel innehållande enbart gestagen, eller gestagen i kombination med östrogen, som 

används i befruktningsförebyggande syfte är inbegripna i studien. De hormonella 

antikonceptionsmedel som tas upp i studien tillhör den farmakoterapeutiska gruppen 

antikonceptionella medel, och innehåller gestagener och östrogener. Preventivmedel med 

gestagen är p-spruta, hormonspiral, minipiller och hormonstav. Hormonella 

antikonceptionsmedel som endast innehåller gestagener, till exempel Depo-Provera som är ett 

antikonceptionsmedel i injektionsform, verkar genom att hämma ägglossningen. P-ring och så 

kallade kombinerade p-piller innehåller både östrogen och gestagen. De verkar på samma sätt 

som gestagenpreparaten genom preventiv påverkan på ägglossningen och dessa medel 

förändrar endometriet och cervixsekretet (Internetmedicin AB, 2007).  
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Kombinerade hormonella antikonceptionsmedel används för att förhindra graviditet men har 

också andra användningsområden. Bland annat kan de påverka menstruationscykeln så att den 

blir mer regelbunden och menstruationssmärtor kan minskas, liksom blödningsmängden. 

Östrogener och i första hand östradiol bildas i kvinnors äggstockar men kan också bildas i 

testiklarna hos män. Binjurebarken producerar östrogen hos både män och kvinnor. 

Östrogennivån varierar under den kvinnliga livscykeln från menstruationsdebut till 

klimakteriet då östrogenproduktionen sjunker (Gamnes, 2005).  

 

Oinonen & Mazmanian (2001A) menar att det är allmänt vedertaget att kombinerade 

antikonceptionsmedel innehållande både progesteron och östrogen är associerade med 

depressiva symtom, men att det saknas kunskaper som kan fastställa huruvida det är östrogen 

eller progesteron, eller båda, som främst bidrar till dessa sidoeffekter. Författarna presenterar 

ett antal studier genomförda på 70-90-talet där de huvudsakliga fynden talar för en koppling 

mellan östrogen och depressiva symptom. Oinonen och Mazmanian uttrycker dock en kritik 

mot äldre forskningsresultat. De anser att tidiga studier inom detta område har stora svagheter 

och egentligen inte kan anses vara trovärdiga eller generaliserbara bland annat på grund av att 

undersökningsmetoderna inte kan garantera ett ”säkert” resultat på grund av bland annat 

felfördelade undersökningsgrupper, fel typ av mätmetoder och mätinstrument och så vidare. 

Deras studie visar även att tidigare forskning visat att vissa kvinnor är predisponerade för att 

drabbas av negativa humörförändringar på grund av p-pilleranvändning. Det gäller tidigare 

depression, annan psykiatrisk problematik såsom oro, ångest och stress, samt premenstruella 

humörsvängningar innan p-pilleranvändningen (Oinonen & Mazmanian, 2001A).  

 

 

En studie av Singh och Chye (1998) redovisar psykiatriska sidoeffekter relaterade till 

användning av p-stavar av fabrikatet Norplant. Deras studie tar upp fall av bland annat 

depression. Kvinnorna i studien hade ingen tidigare psykiatrisk sjukdomshistoria och många 

av dem drabbades av depression inom tre månader efter insättandet av p-stavarna.  

 

Problematisering  

Litteraturen visar att det hos användare av hormonella antikonceptionsmedel är vanligt med 

upplevda sidoeffekter, bland annat i form av depression och depressiva symtom. Hormonella 
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antikonceptionsmedel kan därmed utgöra en orsak till lidande och ett ökat vårdbehov hos dess 

användare. Det är därför ett problem för sjuksköterskan om denne inte känner till detta 

förhållande och därav inte kan bistå med information och god omvårdnad i mötet med 

drabbade kvinnor. Det är därmed av intresse att sammanställa forskning som kan tydliggöra 

hur sambandet mellan hormonella antikonceptionsmedel och depression och depressiva 

symtom ser ut. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan användande av hormonella 

antikonceptionsmedel och uppkomst av depression och depressiva symtom bland kvinnor.  

 

Metod 

Val av metod  

Den metod som valts ut för studien var en systematisk litteraturstudie. Denna typ av studie 

syftar till att ställa samman resultat från tidigare genomförda studier inom det valda 

ämnesområdet (Forsberg & Wengström, 2003). Styrkan med litteraturstudier är möjligheten 

att med små resurser kartlägga ett större forskningsområde (Björklund & Paulsson, 2003). 

Enligt Friberg (2006) är en fördel med den här typen av forskningsansats att den belyser 

luckor i forskningen som kan utgöra en grund för vidare forskning.  

 

Urvalskriterier 

De artiklar som studien bygger på skulle vara publicerade mellan åren 1992-2008. Den 

ursprungliga tanken var att endast använda forskning som inte var äldre än fem år. Forsberg & 

Wengström (2003) att vetenskapliga artiklar ej bör vara äldre än tre till fem år, eftersom de 

annars inte kan anses vara aktuella. Skälet till att 1992 användes som årtalsbegränsning är 

bristen på aktuella studier inom ämnesområdet. Begränsningen utökades därför från 

ursprungliga 10 till 15 år för att öka möjligheten att hitta fler relevanta studier. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt vara vetenskapligt granskade 

originalartiklar, så kallade peer-review-artiklar (Forsberg & Wengström, 2003).  
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De inkluderade artiklarna skulle innehålla studier med fokus på sidoeffekter i form av 

depression och depressiva symtom, utförda bland kvinnor som var användare av hormonella 

antikonceptionsmedel då vårt syfte var att undersöka sambandet mellan depression och 

depressiva symtom hos användare av hormonella antikonceptionsmedel. Begreppen 

depression och depressiva symtom begränsades till att innefatta förstämningssyndrom, 

huvudsakligen depression enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994). Till 

begreppet depression innefattades även depressiva tillstånd som inte kan räknas som egentlig 

depression, till exempel kortvariga episoder med depressiva symtom såsom nedstämdhet 

(Allgulander, 2005). 

 

Datainsamling 

Enligt Forsberg och Wengström (2003) är en förutsättning för systematiska litteraturstudier att 

det finns tillräckligt många studier av god kvalitet att tillgå som kan ligga till grund för 

granskning. Artikelsökningen inleddes i första hand med en så kallad provsökning i fritext. På 

så sätt framträdde en övergripande bild av databaserna och hur de fungerade. Dessutom gavs 

en indikation om den faktiska förekomsten av litteratur inom forskningsområdet. Vid 

provsökningen användes tänkbara sökord som ansågs motsvara syftet inom det valda 

forskningsområdet. Provsökningen innefattade sökorden prevention, depression, birth control 

samt hormones och resulterade i att specifika nyckelord i funna artiklars ”keywords” kunde 

identifieras vilka sedan utgjorde de sökord som användes vid den efterföljande 

datainsamlingen.  

 

De databaser som användes vid litteratursökningen var Cinahl, PubMed & PsycINFO.  

Motivet till detta val var databasernas bredd inom områdena medicin, psykologi och 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003). Sökorden som tillämpades vid datainsamlingen 

var; contraception, adverse effects, side effects, mood och depression. För att bredda 

sökningen användes trunkeringar och för att ringa in artiklar som motsvarade syftet 

kombinerades sökorden med den booleska operatorn AND. I en av sökkombinationerna 

användes även den booleska operatorn OR (Bilaga 1). De olika sökorden användes inte på 

samma sätt vid sökningen i de olika databaserna. Till exempel användes sökordet mood 

endast vid sökning i Cinahl eftersom sökordet gav fler träffar motsvarande syftet i den 

specifika databasen. Sökträffarna exkluderades dock, då de inte uppfyllde urvalskriterierna. 
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Sökordet mood prövades även i de andra databaserna men resulterade inte i några, för studiens 

syfte, ytterligare relevanta träffar.  

 

Sökorden kombinerades på olika sätt och i olika ordning databaserna emellan för att på så sätt 

få fram användbar litteratur som motsvarade syftet (se bilaga 1). De artiklar vars abstract 

ansågs motsvara inklusionskriterierna och syftet gick vidare till fulltextgranskning. Sökningen 

i PubMed resulterade i fjorton användbara artiklar och PsycINFO- sökningen i en användbar 

artikel. Cinahl- sökningen gav inga artiklar som motsvarade inklusionskriterierna. De totalt 

femton artiklar som valts ut för fulltextgranskning lästes enskilt av båda författarna och 

diskuterades sedan gemensamt. Fem artiklar exkluderades vid fulltextgranskningen då de inte 

ansågs motsvara studiens syfte. Det sammanlagda antalet, för studien, användbara artiklar 

blev slutligen tio stycken. De analyserade artiklarna sammanställdes och organiserades 

därefter i en artikelöversikt enligt Willman & Stoltz (2006) (Bilaga 3).  

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna är kvalitetsgranskade enligt en granskningsmall av Willman & Stoltz (2006). De 

inkluderade artiklarna värderades utifrån kvalitetskriterier för kvantitativ forskning. 

Granskningsmallen modifierades genom införande av ett poängsystem som utgjorde underlag 

för betygsättning av artiklarna. Poängsättningen gjordes utifrån hur artiklarna svarade mot 

kvalitetskriterierna i granskningsmallen där varje träff motsvarade en poäng (Bilaga 2). Den 

sammanlagda poängen resulterade sedan i betyget låg, medel eller hög. Utifrån 

betygsättningen inkluderades de artiklar som uppnått betyget hög eller medel. Ingen artikel 

gavs betyget låg och därför exkluderades inga artiklar genom kvalitetsgranskningen. 

Resultatet av kvalitetsgranskningen redovisas i artikelöversikten (Bilaga 3).  

 

Analys 

Vid analysen av de kvalitetsgranskade artiklarna lästes varje artikel grundligt igenom av båda 

författarna var för sig och i två omgångar. Det gav en bred överblick över artiklarnas 

huvudsakliga resultat. Utifrån Forsberg & Wengström (2003) genomfördes en analys av 

artiklarnas resultat där olika huvudfynd som motsvarade studiens syfte markerades. Resultatet 

av analysen diskuterades sedan gemensamt av författarna varpå tre olika teman framträdde;  
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• Sambandet mellan östrogen i hormonella antikonceptionsmedel och uppkomst av depression 

och depressiva symtom.  

• Sambandet mellan hormonella antikonceptionsmedel, depression och depressiva symtom 

och förväntade sidoeffekter hos användarna 

• Hormonella antikonceptionsmedel, depression och depressiva symtom relaterad till tidigare 

psykiatrisk sjukdomshistoria och psykosociala faktorer.  

Resultatet redovisas utifrån dessa teman och enligt ovanstående ordning. 

 

Etiska aspekter 

I litteraturstudien inkluderades endast artiklar där författarna fört ett etiskt resonemang kring 

sin studie (Bilaga 2). De inkluderade artiklarna i studien har i enlighet med Rienecker & 

Jørgensen (2004) behandlats så korrekt och objektivt som möjligt. Författarna har även strävat 

efter att förhålla sig objektivt till den egna studiens resultat och ge en realistisk utvärdering av 

arbetets kvalitet och giltighet för att styrka studiens trovärdighet. Enligt Forsberg & 

Wengström (2003) ska studiens resultat vara så välgrundade som möjligt och slutsatser ska ha 

övervägts noga, något som eftersträvats av författarna. Dessutom har författarna strävat efter 

att tydligt redovisa samtliga funna resultat, oavsett vilka fynd de redovisar. 

 

Resultat 

Sambandet mellan östrogen i hormonella antikonceptionsmedel och uppkomst av 

depression och depressiva symtom  

De studier som kunnat påvisa ett farmakologiskt samband mellan hormonella 

antikonceptionsmedel och uppkomst av depression och depressiva symtom har undersökt 

olika typer av hormonella antikonceptionsmedel, med den väsentliga skillnaden att de 

antingen har varit kombinationspreparat innehållande både östrogen och progesteron, eller 

preparat innehållande endast progesteron. Det förefaller finnas skillnader mellan dessa två 

läkemedelsgrupper beträffande deras effekt på depression och depressiva symtom.  

 

Graham et al. (1995) har undersökt hormonella antikonceptionsmedels påverkan på 

välbefinnande och sexualitet hos kvinnor från två olika kulturer. Studien är utförd bland 

kvinnor med medelåldern 32 år i Manila och i Edinburgh. I studien undersöktes effekten av 
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två antikonceptionsmedel, det ena innehållande både östrogen och progesteron (combined 

oral contraceptive, COC), och det andra innehållande endast progesteron (progesterone-only 

pill, POP). Studien kontrollerades även med en placebogrupp. Resultatet visar att användarna 

av POP upplevde en minskning av depressiva symtom, medan COC-användarna och 

placeboanvändarna rapporterade en lätt ökning av depressiva symtom.  

 

Detta resultat styrks i en studie av Westhoff et. al. (1998A) inriktad på att undersöka effekten 

på depressiva symtom vid användande av ett hormonellt antikonceptionsmedel innehållande 

endast progesteron, där studien inte kunde påvisa någon ökning av depressiva symtom utan 

snarare en minskning. Samtidigt genomförde samma grupp forskare en likadan studie, men 

istället undersöktes effekterna på depression vid användande av ett kombinerat 

antikonceptionsmedel innehållande både progesteron och östrogen. Studien visade en ökning 

av depressiva symtom i början av behandlingen, men såg att symtomen minskade med tiden. 

Detta förklaras med att det föreligger en farmakologisk orsak, nämligen att dosen östrogen 

initialt är hög, men minskar efter hand. Dessa resultat talar för att det initialt verkar vara en 

större risk att drabbas av depression och depressiva symtom för de användare som väljer ett 

kombinerat hormonellt antikonceptionsmedel, men också att denna risk minskas med tiden då 

hormonnivåerna i kroppen normaliseras (Westhoff et. al., 1998B).  Oinonen och Mazmanian 

(2001B) undersökte dock flera typer av hormonella antikonceptionsmedel med varierande 

doser östrogen och progesteron och dess påverkan på bland annat nedstämdhet och depression 

beroende på hur lång tid deltagarna hade använt läkemedlet och fann att tiden läkemedlet 

användes inte påverkade omfattningen av upplevda sidoeffekter i form av humörförändringar 

och depressiva symtom. 

 

I en studie av Graham et al. (2006) framgår att användande av hormonella 

antikonceptionsmedel leder till minskade nivåer av testosteron. Då tidigare studier har påvisat 

att humörförändringar och negativa effekter på sexualiteten har lett till att användande av 

hormonella antikonceptionsmedel upphört inom det första halvåret, syftade studien till att ta 

reda på om dessa minskade nivåer av testosteron i kroppen påverkade bland annat 

användarnas humör. Studien gjordes bland kvinnor som skulle börja med ett 

kombinationspreparat innehållande både östrogen (ethinylestradiol) och progesteron 

(norgestimate). Dosen östrogen var i ena gruppen 35 µg och i den andra 25 µg. Tidsramen för 

studien var tre månader och 48 kvinnor slutförde studien. Resultatet visar att testosteronhalten 

hos de undersökta kvinnorna minskade i båda grupperna men främst hos de kvinnor som fick 
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dosen 35 µg östrogen. Endast 10 % av kvinnorna upplevde inga effekter alls på humöret, vare 

sig positiva eller negativa.  

 

Ett liknande resultat framläggs av Greco et. al. (2007) som undersökte östrogenets effekt på 

testosteronhalten i kroppen och det eventuella sambandet med premenstruella 

humörförändringar och depressiva symtom hos två kombinerade antikonceptionsmedel 

innehållande olika stora östrogendoser, Ethinylestradiol 25µg (EE25) samt Ethinylestradiol 

35µg (EE35). I gruppen som använde EE25 rapporterade majoriteten av deltagarna (74 %) en 

förbättring av humöret, medan förhållandet var annorlunda bland de deltagare som använde 

EE35 där endast 39 % rapporterade förbättringar, 43 % rapporterade försämringar och 17 % 

uppgav att de inte upplevde några förändringar alls. Resultatet talar för att lågdospreparat har 

en mindre verkan på kroppens naturliga mekanismer och därmed en svagare negativ påverkan 

på humöret samt på depressiva symtom. Detta, anser studiens författare, beror på att det i 

kombinationen progesteron/östrogen är progesteronets ansedda positiva effekter som hämmas 

vid samtidig hög dos av östrogen. 

 

Sambandet mellan hormonella antikonceptionsmedel, depression och depressiva 

symtom och förväntade sidoeffekter hos användarna 

Två studier redovisar förekomsten av vad som kan tolkas som en placeboeffekt relaterad till 

förväntade effekter hos användaren (Graham et al., 1995; O´Connel, Davis & Kerns). Graham 

et al. (1995) visar att deltagarnas förväntningar om effekterna av hormonella 

antikonceptionsmedel påverkade förekomsten av upplevda sidoeffekter i resultatet. 

Placebogruppen i denna studie uppvisade samma ökning av depressiva symtom som 

undersökningsgruppen, vilket tyder på förekomsten av en placeboeffekt i båda grupperna, då 

även undersökningsgruppens symtom kan antas vara orsakade av placeboeffekten. O´Connel, 

Davis & Kerns (2006) menar också att deltagare som informerades om förväntade 

sidoeffekter i större utsträckning rapporterade att de upplevde sidoeffekter än vad övriga 

deltagare gjorde. Förekomsten av rapporterade depressiva symtom skiljde sig inte mellan 

undersökningsgruppen och placebogruppen.  
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Hormonella antikonceptionsmedel, depression och depressiva symtom relaterad till 

tidigare psykiatrisk sjukdomshistoria och psykosociala faktorer 

Flera av studiernas resultat visar att tidigare psykiatrisk sjukdomshistoria hos deltagarna kan 

ha en koppling till uppkomsten av depression och depressiva symtom vid samtidigt 

användande av hormonella antikonceptionsmedel (Civic et al., 2000; Joffe et al., 2003; Duke 

et al., 2007). Civic et al. (2000) visar exempelvis att majoriteten av de deltagare som upplevde 

depressiva symtom under studiens gång hade haft en historia av depression och depressiva 

symtom redan innan studien påbörjades. Även Joffe et al. (2003) framhåller att en tidigare 

historia av depression är den främsta orsaken till negativa humörförändringar hos användare 

av hormonella antikonceptionsmedel. Detta bekräftas också av Duke et al. (2007) som 

förvisso visar att det föreligger ett farmakologiskt samband mellan hormonella 

antikonceptionsmedel och uppkomst av depression, men att andra faktorer, till exempel 

tidigare psykiatrisk sjukdomshistoria har en betydande roll för uppkomsten och förstärkandet 

av depression och depressiva symtom vid användande av hormonella antikonceptionsmedel.  

 

Det har dock visat sig att det inte är alla forskare som instämmer med att tidigare psykiatrisk 

sjukdomshistoria skulle ha någon relation till sambandet mellan hormonella 

antikonceptionsmedel och depression och depressiva symtom.  Oinonen och Mazmanian 

(2001B) menar att tidigare psykiatrisk sjukdomsproblematik hos deltagarna eller inom deras 

familjer inte spelade någon roll för utslaget av hormonella antikonceptionsmedels sidoeffekter 

i form av depression och depressiva symtom. 

 

I två resultat framgår att de deltagare som rapporterade depression och depressiva symtom i 

högre grad var unga lågutbildade kvinnor med låg inkomst (Civic et al., 2000; Oinonen & 

Mazmanian, 2001B). I en studie av Civic et al. (2000) utgjordes undersökningsgruppen till en 

viss del av unga, lågutbildade svarta kvinnor. Detta är faktorer som anses påverka 

uppkomsten av depression och depressiva symtom, menar författarna. Även Oinonen & 

Mazmanian (2001B) redovisar i sin studie skillnader i rapporterade humörförändringar som 

även kunde relateras till deltagarnas psykosociala status. Faktorer som presenterades var 

bland annat deltagarnas ålder, utbildningsnivå, kärleksrelationer och alkoholintag. Resultatet 

visade bland annat att deltagarnas kärleksrelationer samt förekomsten av psykiatriska 

sjukdomar inom familjen var två faktorer som kopplades till negativa humörförändringar vid 

användande av hormonella antikonceptionsmedel.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka sambandet mellan användande av hormonella 

antikonceptionsmedel och uppkomst av depression och depressiva symtom. Resultatet visade 

att det fanns flera faktorer som ansågs vara relaterade till sambandet mellan användande av 

hormonella antikonceptionsmedel och uppkomst av depression och depressiva symtom, till 

exempel antikonceptionsmedlets sammansättning, tidigare psykiatrisk sjukdomshistoria samt 

andra, psykosociala faktorer. 

 

Flera studier undersökte hur olika typer av hormonella antikonceptionsmedels 

sammansättning påverkade uppkomsten av depression och depressiva symtom. Utifrån 

bakgrundslitteraturen fanns det varierande uppfattningar om huruvida det är östrogen, 

progesteron eller båda två som leder till depression och depressiva symtom hos användaren 

(Oinonen & Mazmanian, 2001A). Studiernas huvudfynd pekar dock på att det är förekomsten 

av östrogen i hormonella antikonceptionsmedel som kan relateras till depression och 

depressiva symtom (Graham et al., 1995; Graham et al., 2006; Greco et. al., 2007; Westhoff 

et. al., 1998B). Progesteron visade sig inte leda till någon ökning av depression och 

depressiva symtom, utan snarare en minskning av dessa symtom (Westhoff et al. (1998A; 

Graham et al. 1995). Utifrån detta kan det konstateras att kopplingen till depression och 

depressiva symtom beror på förekomsten av östrogen i de hormonella antikonceptionsmedlen. 

Detta styrks av Chen et al. (2002) som framhåller att kombinerade hormonella 

antikonceptionsmedel med låg dos östrogen och progesteron är förknippade med mindre 

risker och sidoeffekter.  

 

Ett överraskande fynd var att sambandet mellan användande av hormonella 

antikonceptionsmedel och uppkomst av depression och depressiva symtom i två studier 

ansågs bero på en placeboeffekt relaterad till användarens förväntningar om läkemedlens 

sidoeffekter (Graham et al. 1995; O´Connel, Davis & Kerns, 2006). Denna placeboeffekt kan 

orsaka problem för sjuksköterskan i mötet med användare av hormonella 

antikonceptionsmedel då det är en av sjuksköterskans uppgifter att informera patienten om 

läkemedlens sidoeffekter. Om denna information istället genererar en placeboeffekt hos 

användaren skapas ett ökat lidande i form av sidoeffekter. Därför är det en utmaning för 

sjuksköterskan att informera på ett sådant sätt att placeboeffekten kan undvikas.  
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Tidigare psykiatrisk sjukdomshistoria hos användarna visade sig enligt tre av artiklarna ha 

betydelse för uppkomsten av depression och depressiva symtom vid användande av 

hormonella antikonceptionsmedel (Civic et al. 2000; Joffe et al. 2003; Duke et al. 2007).  En 

studie talade dock emot detta (Oinonen & Mazmanian, 2001B). Att det förekommer 

skillnader mellan de olika studiernas resultat är intressant och kan bero på att det finns 

faktorer som påverkar resultatet, exempelvis att olika mätmetoder använts eller att studierna 

genomförts i olika länder. Detta styrks av Oinonen & Mazmanian (2001A) som kritiserar 

tidigare forskningsresultat då de på grund av ovan nämnda faktorer anses mindre trovärdiga. 

Därför är det också osäkert huruvida tidigare psykiatrisk sjukdomshistoria kan kopplas till 

sambandet mellan hormonella antikonceptionsmedel och uppkomst av depression och 

depressiva symtom. Detta kan också anses vara en brist som kan minska trovärdigheten hos 

studien då det vid avsaknad av en standardiserad mätmetod är svårt att sammanföra 

mätresultat baserade på olika typer av mätmetoder och mätskalor (Forsberg & Wengström, 

2003).  

 

Uppkomst av depression och depressiva symtom vid användande av hormonella 

antikonceptionsmedel visade sig även ha anknytning till ett flertal psykosociala faktorer. Två 

av studierna redovisade faktorer såsom etnisk tillhörighet, utbildning, ålder, relationer och 

alkoholkonsumtion (Civic et al., 2000; Oinonen & Mazmanian, 2001B). Resultatet stöds av 

Chen et al. (2002) som i en studie konstaterade att de som använde kombinerade hormonella 

antikonceptionsmedel i de flesta fall var unga lågutbildade kvinnor. Det har diskuterats kring 

om dessa faktorer även kan vara en bidragande orsak till att kvinnor börjar använda 

hormonella antikonceptionsmedel från första början. Med detta menas att dessa faktorer 

skulle kunna utgöra en gemensam bakomliggande orsak både till uppkomsten av depression 

och depressiva symtom, och att kvinnor väljer att börja med hormonella 

antikonceptionsmedel. 

 

 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie valdes eftersom denna typ av studie gav oss möjlighet att 

undersöka ett större forskningsområde under en begränsad tid (jfr Björklund & Paulsson, 

2003). Vetenskapligt granskade originalartiklar skrivna på engelska eller svenska publicerade 
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under åren 1992-2008 inkluderades i studien. Denna relativt långa tidsperiod bestämdes 

utifrån det låga antal aktuella studier som påträffades vid den första sökningen.  

 

Vid datainsamlingen användes olika sökord i de olika databaserna, vilket gjorde att sökningen 

inte kan anses systematisk, då Forsberg & Wengström  (2003) skriver att sökorden som 

används i litteratursökningen bör vara konsekventa. Detta innebär att litteraturstudiens resultat 

till viss del bygger på mindre aktuell forskning. Forsberg och Wengström (2003) anser att 

inkluderad forskning ej bör vara äldre än 3-5 år, vilket innebär att den här studiens 

trovärdighet minskar då delar av resultatet ej kan anses vara aktuellt. 

 

Flera av de inkluderade artiklarna var skrivna av samma författare i diverse konstellationer, 

vilket talar för att detta är ett litet, begränsat forskningsområde. Detta kan dock vara en fördel 

då en del av dessa författare står bakom både aktuella och tidigare studier, vilket tyder på att 

de är väl etablerade inom forskningsområdet. Samtliga artiklar var kvantitativa, vilket enligt 

Forsberg & Wengström (2003) kan ses som en svaghet, då en blandning av kvalitativa och 

kvantitativa artiklar anses höja kvaliteten hos en systematisk litteraturstudie.  

 

En populärvetenskaplig artikel användes i det inledande avsnittet av studien. Det diskuterades 

av författarna huruvida en populärvetenskaplig artikel verkligen skulle användas som 

bakgrundskälla, men efter att ha funnit och granskat den studie artikeln bygger på (SIFO 

Research International, 2005) beslutades att artikeln ansågs trovärdig och kunde inkluderas. 

 

Samtliga artiklar kvalitetsgranskades utifrån en mall av Willman & Stoltz (2006) som 

kompletterades med ett poängsystem i syfte att förenkla kvalitetsgranskningen genom att 

kvalitén mellan de granskade artiklarna lättare kunde jämföras. En diskussion fördes kring 

huruvida poängsättningen kunde anses korrekt då vissa poäng kan antas ha ett högre värde för 

artikelns kvalitet. Den här studiens trovärdighet begränsas av det låga antal studier vi funnit 

som motsvarar syfte och frågeställningar, samt att det finns skillnader mellan de inkluderade 

studierna då de är utförda i olika länder och använt sig av olika typer av mätskalor, vilket kan 

försvåra tolkningen och sammanställningen till ett slutligt resultat. Dessutom gör bristen på 

svenska studier inom forskningsområdet att det är osäkert om resultatet kan generaliseras till 

svenska förhållanden (Forsberg & Wengström, 2003). Styrkan ligger i att studien redovisar 

flera av de luckor som finns inom forskningsområdet, bland annat osäkerheten kring hur 
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tidigare psykiatrisk sjukdomshistoria påverkar sambandet mellan användande av hormonella 

antikonceptionsmedel och uppkomst av depression och depressiva symtom.  

 

Slutsats 

Sambandet mellan hormonella antikonceptionsmedel och uppkomsten av depression och 

depressiva symtom kan relateras till flera faktorer. En faktor är de kombinerade hormonella 

antikonceptionsmedlen innehållande östrogen som har visat sig vara den substans som har 

störst negativa effekter rörande uppkomsten av depression och depressiva symtom. Tidigare 

psykiatrisk sjukdomshistoria hos användarna anses också kunna påverka uppkomsten av 

depression och depressiva symtom, men detta visade sig vara osäkert då en del forskare 

tillbakavisar detta förhållande. En annan orsak till uppkomst av depression och depressiva 

symtom är psykosociala faktorer som bland annat ålder, etnicitet och inkomst. Att användare 

av hormonella antikonceptionsmedel kan drabbas av depression och depressiva symtom kan 

också antas bero på en placeboeffekt som orsakas av användarnas föreställningar och 

förväntningar om dessa läkemedels sidoeffekter.  

 

Det är av vikt för sjuksköterskan att känna till vilka typer av hormonella 

antikonceptionsmedel som kan relateras till uppkomsten av depression och depressiva 

symtom. Sjuksköterskan bör också känna till andra faktorer som kan kopplas till uppkomsten 

av dessa symtom. Kunskaper om de i studien undersökta sambanden ger sjuksköterskan en 

större möjlighet att identifiera omvårdnadsbehov, ge adekvat information samt erbjuda en god 

omvårdnad till kvinnor som drabbats av depression och depressiva symtom till följd av 

användande av hormonella antikonceptionsmedel. Författarna anser att den här systematiska 

litteraturstudien bidrar till att belysa de faktorer som kan relateras till sambandet mellan 

användande av hormonella antikonceptionsmedel och sidoeffekter i form av depression och 

depressiva symtom.  

 

Förslag till vidare forskning 

Ytterligare forskning i ämnet vore önskvärt för att klargöra om sambandet mellan användande 

av hormonella antikonceptionsmedel och uppkomst av depression och depressiva symtom har 

farmakologiska eller psykologiska orsaker, eller om det finns ytterligare orsaker som i 

dagsläget är okända. Önskvärt vore att genomföra en studie där samtliga möjliga samband 
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mellan hormonella antikonceptionsmedel och uppkomsten av depression och depressiva 

symtom kartlades utifrån standardiserade mätmetoder och mätskalor för att på så sätt 

säkerställa ett generaliserbart reslutat. Ett annat önskemål är också att det genomförs en 

svensk studie då det är tveksamt om resultaten i utländska studier går att överföra och göra 

gällande för svenska förhållanden.  
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Bilaga 1. Litteratursökning med träffar i databaserna  

 

Databaser: Sökord: Antal träffar: Utvalda artiklar 

för granskning: 

PsycINFO 1. Contracep* 2948  

 2. Depressi* 68329  

 3. Advers* 12260  

 4. Side effects 7502  

 5. 1 and 2 587  

 6. 1 and 3 193  

 7. 6 and 4 299  

 8. 5 and 3 or 4 97 =1 

 

Cinahl 1. Contracep* 3629  

 2. Advers* 29386  

 3. Depressi* 13670  

 4. Side effect* 2514  

 5. Mood* 2139  

 6. 1och 2 764  

 7. 1 och 3 57  

 8. 1 och 4 146  

 9. 1 och 5 20  

 10. 6 och 3 15  

 11. 7 och 4 3  

 12. 8 och 5 3  

 

PubMed 1. Contracep* 10146  

 2. Side effects 149840  

 3. Depressi* 38521  

 4. 1 och 2 3308  

 5. 1 och 3 151  

 6. 1, 2 och 3 64 =14 
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Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 

inspirerad av Willman & Stoltz (2006) 

 

Forskningsmetod   RCT CCT (ej randomiserad) 

    multicenter, antal center………………………….. 

    Kontrollgrupp/er 

 

Patientkarakteristika  Antal………………………………………………… 

   Ålder………………………………………………… 

   Man/Kvinna…………………………………………. 

 

Inklusionskriterier?.......................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Exklusionskriterier?......................................................................................................................

.......................................................................................................................... ............................ 

 

Studiens syfte beskrivet?   Ja (1p)  Nej (0p)  Vet ej (0p) 

Finns en tydlig frågeställning?  Ja   Nej  Vet ej 

Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja   Nej  Vet ej 

Representativt urval?   Ja   Nej  Vet ej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?  Ja   Nej   Vet ej 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja   Nej  Vet ej 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja   Nej  Vet ej 

Adekvat statistisk metod?   Ja   Nej  Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja   Nej  Vet ej 

 

Tillförlitlighet 

Är instrumenten valida?   Ja   Nej  Vet ej 

Är instrumenten reliabla?   Ja   Nej  Vet ej 

Är resultatet generaliserbart?  Ja   Nej  Vet ej 
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Vilka var studiens huvudfynd? ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Sammanfattande bedömning av studiens kvalitet 

 Hög  Medel  Låg 

9-12p 5-8p 0-4p 

Kommentar 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Granskad av; sign……………………………....... 
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Bilaga 3. Artikelöversikt över analyserad litteratur efter Willman och Stoltz 

(2006)  

Författare 

& år  

Titel Tidskrift Syfte Metod & urval Resultat Kvalitets- 

Bedömn. 

Civic, 

Scholes, 

Ichikawa, 

LaCroix, 

Yoshida, 

Ott & 

Barlow 

(2000) 

USA 

Depressive Symptoms in 

Users and Non-Users of 

Depot 

Medroxyprogesterone 

Acetate (DMPA) 

Contraception Att utvärdera 

eventuella 

effekter av 

DMPA-

injektioner på 

depressiva 

symtom. 

Kvantitativ 

prospektiv studie 

med kvinnor i 

åldern 18-39 år 

involverade i en 

hälsoorganisation. 

En 

undersökningsgru

pp bestående av 

183 DMPA-

användare 

jämfördes med en 

kontrollgrupp 

bestående av 274 

icke-användare. 

Ett frågeformulär 

skickades ut med 

sex månaders 

mellanrum i upp 

till tre år.  

Resultatet visade att 

depressiva symtom 

rapporterades oftare 

från gruppen av 

DMPA-användare , 

samt de som slutade 

använda DMPA. 

Resultatet tyder på  

att det finns ett 

samband mellan 

DMPA och 

depressiva symtom. 

Medel. 

Duke, 

Sibbritt & 

Young 

(2006), 

Australien.  

Is there an association 

between the use of oral 

contraception and 

depressive symptoms in 

young Australian 

women? 

Contraception Att utforska 

sambandet 

mellan p-

pilleranvändni

ng och 

upplevelsen av 

depressiva 

symtom bland 

ett 

representativt 

urval av unga 

australiensiska 

kvinnor. 

En kvantitativ 

longitudinell 

studie med 

slumpmässigt 

utvalda kvinnor 

indelade i  tre 

åldersgrupper; 18-

23, 45-50 och 70-

75 år, som 

besvarade ett 

frågeformulär.  

Sannolikheten att 

användare av 

hormonella 

antikonceptions- 

medel drabbas i 

högre grad av 

depressiva symtom 

än icke- användare är 

liten, visade studien.  

Hög 

Graham, 

Bancroft, 

Doll, Greco 

& Tanner 

(2006) UK, 

USA 

Does oral contraceptive-

induced reduction in free 

testosterone adversely 

affect the sexuality or 

mood of women? 

Psychoneuro-

endocrinology 

Att undersöka 

huruvida 

förändringar i 

testosteronhalt

en orsakade av 

p-piller har 

något samband 

med 

förändringar i 

libido och 

humör.  

En kvantivativ 

undersökning 

bestående av 

blodprover och 

standardiserade 

frågeformulär 

bland 61 kvinnor i 

början av- och 

efter tre månaders 

användning av p-

piller 

Undersökningen fann 

inget samband 

mellan förändrad 

testosteronhalt och 

negativa förändringar 

i humöret.  

Medel 
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Författare, 

& år  

Titel Tidskrift Syfte Metod & urval Resultat Kvalitets- 

Bedömn. 

Graham, 

Ramos, 

Bancroft, 

Maglaya & 

Farley 

(1995) UK, 

USA 

The effects of steroidal 

contraceptives on the 

well-being and sexuality 

of women: A double-

blind placebo-control, 

two-centre study of 

combined and 

progestogen-only 

methods 

Contraception Att fastställa de 

direkta 

hormonella 

effekterna av 

kombinerade 

antikonceptions

medel  samt de 

med enbart 

progestogen på 

välbefinnande 

och sexualitet 

bland kvinnor i 

två olika 

kulturer. 

En kvantitativ 

studie baserad på 

ett slumpmässigt 

urval av 

steriliserade 

kvinnor eller vars 

partner 

steriliserats, 

sammanlagt 150 

personer från 

Filippinerna och 

Skottland som 

delades in i tre 

grupper, en 

placebogrupp, en 

undersökningsgru

pp som hade 

kombinationsprep

arat och en 

undersökningsgru

pp som hade 

progestogenprepar

at. Resultatet 

fastställdes genom 

daglig 

självskattning, 

frågeformulär och 

intervjuer. 

I båda länderna 

påvisade deltagarna  i 

den grupp som tog 

progestogenpreparat 

en viss förbättring i 

humöret. I 

kombinationspreparat

sgruppen påvisades  

ett något försämrat 

humör bland de 

engelska kvinnorna.  

Hög 

Greco, 

Graham, 

Bancroft, 

Tanner & 

Doll. 

(2007) 

UK 

The effects of of oral 

contraceptives on 

androgen levels and 

their relevance 

premenstrual mood and 

sexual interast: a 

comparison of two 

triphasic formulations 

containing norgestimate 

and either 35 or 25 µg 

of ethinyl estradiol. 

Contraception Att jämföra två 

kombinerade p-

piller med  

progesteron 

samt 

olika stor dos 

av östrogen och  

undersöka deras 

effekt på 

androgener, 

humör och 

libido hos 

kvinnor som 

börjat med p-

piller.  

En kvantitativ 

studie bland 

heterosexuella 

kvinnliga 

studenter över 18 

år i ett 

partnerförhållande 

sedan minst tre 

månader samt med 

avsikt att börja 

med p-piller. De 

rekryterades via en 

annons på en 

familjeplaneringsk

linik samt på en 

webbsida.   

Deltagare som 

använde den svaga 

dosen upplevde fler 

förbättringar och 

färre försämringar i 

premenstruellt humör 

än övriga. Resultatet 

visar att  

lågdospreparat har en 

mindre negativ 

inverkan på humöret. 

Medel 
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Författare, 

& år  

Titel Tidskrift Syfte Metod & urval Resultat Kvalitets- 

Bedömn. 

Joffe, 

Cohen & 

Harlow 

(2003) 

USA 

Impact of oral 

contraceptive pill use on 

premenstrual mood: 

Predictors of 

improvement and 

deterioration 

American 

Journal of 

Obstetrics and 

Gynecology 

Att uppskatta 

riskfaktorer för 

försämring 

respektive 

förbättring av 

premenstruella 

humörförändrin

gar vid 

användning av 

p-piller.  

Kvantitativ 

kohortstudie bland 

kvinnor i åldrarna 

36-45 år bosatta i 

Boston. Ett 

frågeformulär 

skickades ut till 

6228 kvinnor 

varav 4161 av dem 

motsvarade 

inklusionskriterier

na. Av dessa 

intervjuades 976 

kvinnor som ville 

delta den utökade 

delen av studien. 

Av 658 kvinnor som 

använde hormonella 

antikonceptions- 

medel  rapporterade 

16,3 % försämrade 

premenstruella 

humörförändringar 

relaterade till 

användandet.  

12,3 % upplevde 

däremot en 

förbättring av 

humöret.  

Hög 

O'Connell, 

Davis & 

Kerns 

(2006) 

USA 

Oral contraceptives: side 

effects and depression in 

adolescent girls 

Contraception Att undersöka 

biverkningar av 

p-piller, 

inklusive 

depression, hos 

tonåringar. 

En kvantitativ 

studie. 72 tonåriga 

flickor med 

dysmenorré valdes 

ut genom ett 

randomiserat urval 

och behandlades 

med hormonellt 

antikonceptionsme

del eller 

placebopreparat 

under tre månader. 

Sidoeffekter 

kartlades genom 

frågeformulär och 

mätinstrument i 

form av olika 

skalor. 

57 deltagare 

rapporterade minst 

en sidoeffekt. Antal 

och typer av 

sidoeffekter  var 

liknande i båda 

grupperna. 

Hög 

Oinonen & 

Mazmania

n (2001) 

Canada 

Effects of oral 

contraceptives on daily 

self-ratings of positive 

and negative affect 

Journal of 

Psychosomatic 

Research 

Sambandet 

mellan 

påverkan och 

duration av p-

piller 

användning 

undersöktes 

Kvantitativ studie, 

96 kvinnor 

uppdelade i 

förstagångs- 

Användare, 

långtids- 

användare och 

icke-användare 

fick fylla i ett 

dagligt 

självskattningsfor

mulär under 35 

dagar. 

Användargruppen 

upplevde mer 

variation i effekter 

genom menscykeln. 

Tidigare  psykiatrisk 

sjukdomshistoria 

kan i samband med 

användning av 

hormonella 

antikonceptions- 

medel bidra till fler 

negativa effekter.  

Hög 
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Författare, 

& år  

Titel Tidskrift Syfte Metod & urval Resultat Kvalitets- 

Bedömn. 

Westhoff, 

Truman, 

Kalmuss, 

Cushman, 

Davidson, 

Rulin & 

Heartwell 

(1998) 

USA 

Depressive symptoms 

and Depo-Provera® 

 

Contraception Att identifiera 

eventuella 

samband 

mellan 

depressive 

symptom och 

användande av 

antikonceptions

medel 

En prospektiv 

kohortstudie gjord 

på familjekliniker 

på tre sjukhus i tre 

olika delstater i 

USA. Ett 

frågeformulär har 

delats ut i 

väntrummen. 2007 

deltagare valdes ut 

för vidare 

intervention varav 

1993 slutförde 

undersökningen. 

De som trots 

sidoeffekter fortsatte 

behandlingen med 

Depo-Provera® 

upplevde färre 

depressiva symtom 

än de som upphörde 

med behandlingen.  

Medel 

Westhoff, 

Truman, 

Kalmuss, 

Cushman, 

Rulin, 

Heartwell 

& 

Davidson 

(1998) 

USA 

Depressive symptoms 

and Norplant® 

Contraceptive Implants 

Contraception Att identifiera 

eventuella 

samband 

mellan 

depressive 

symptom och 

användande av 

antikonceptions

inplantat 

En prospektiv 

kohortstudie gjord 

på familjekliniker 

på tre sjukhus i tre 

olika delstater i 

USA. Ett 

frågeformulär har 

delats ut i 

väntrummen. 2007 

deltagare valdes ut 

för vidare 

intervention varav 

1993 slutförde 

undersökningen. 

De deltagare som 

fortsatt med 

preparatet uppvisade 

efter 6 månader inga 

förändringar i 

depressiva symtom. 

Efter 24 månader 

hade förekomsten av 

depressiva symtom 

ökat hos de 

användare som också 

upplevt en 

försämring i sin 

partnerrelation.  

Medel 

 

 

 

 

 


