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Abstrakt 
 

Mellan 10% - 20% av alla kvinnor drabbas av förlossningsdepression. Orsaken till 

varför detta drabbar en del kvinnor är fortfarande oklar. Omkring 3% - 5% av alla 

kvinnor lider av premenstruellt dysforiskt syndrom.  

Syftet med den här studien är att undersöka om premenstruellt dysforiskt syndrom kan 

vara en riskfaktor för postpartum depression. Då båda tros bero på könshormoner och 

har liknande sjukdomsbild. 

Studien baseras på sex originalartiklar hämtade från databasen PubMed. Kriterierna för 

artiklarna var att de skulle ha skilt premenstruellt dysforiskt syndrom från 

premenstruellt syndrom, samt utrett kvinnorna för postpartum depression. 

Flertalet av de undersökta studierna pekar på att kvinnor med premenstruellt dysforiskt 

syndrom oftare drabbas av postpartum depression. Hur sambandet mellan dessa två 

tillstånd ser ut har dock inte kunnat visas. 

Det är också bland författarna till dessa studier en vedertagen åsikt att de två tillstånden 

inte nödvändigtvis beror på hormonerna i sig utan att det kan handla om en känslighet 

för hormonfluktuationen. 

  

 

Abstract 
 

Between 10% - 20% of all childbearing women experience postpartum depression. The 

cause of this condition is still unclear. Between 3% - 5% of all women suffer from 

premenstrual dysphoric disorder. 

The main purpose of this study was to examine if premenstrual dysphoric disorder could 

be a potential riskfactor of postpartum depression. 

Six articles met the criteria and were accepted for the study. 

All but one of the articles showed that women suffering from premenstrual dysphoric 

disorder more often experience postpartum depression than women who don’t suffer 

from premenstrual dysphoric disorder. There are however no evidence of  how the two 

disorders connect to eachother.  

The opinion among the authors seem to be of the same nature, it is not necessarily the 

hormones themself that is the problem but more likely a sensitivity to the hormonal 

fluctuation in the women affected. 

 

 

Nyckelord 
 

Premenstruellt dysforiskt syndrom, postpartum depression. 
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Diagnostiska verktyg för depressiva tillstånd 

 

Vid utredning av psykisk ohälsa används ett flertal olika diagnosverktyg. I de artiklar 

som används i den här studien har följande verktyg använts: Edinburgh postnatal 

depression scale, Hamilton depression rating scale, Diagnostical and statistical manual 

of  mental disorders, International classification of  disease, The premenstrual syndrome 

screening tool och Beck’s depression inventory. 

 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 

Edinburgh postnatal depression scale är ett screeningverktyg som används världen över 

för att upptäcka depressiva symptom hos nyblivna föräldrar (8). EPDS delas i Sverige ut 

vid besök på barnhälsovården (BHV) (9). Formuläret innehåller 10 frågor där den 

svarande själv skall uppskatta sina känslor under de senaste sju dagarna. Varje fråga har 

fyra svar och varje svar poängsätts med 1, 2 eller 3 (8). Slutsumman kan bli mellan 10 

och 30 poäng. I Sverige anses redan en poäng på 12 vara en indikator på att depressiva 

symptom finns, vilket är en risk för förlossningsdepression. För män gäller en poäng på 

10 (9). Endast höga poäng räcker inte för att få diagnosen förlossningsdepression utan 

detta måste fastställas av läkare eller psykolog (9). 

 

Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) 

Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) är en skala som används vid utvärdering av 

depression och kan användas över tid för att upptäcka förändringar av tillståndet. Testet 

finns i flera olika versioner med olika frågor men de har alla gemensamt att ju högre 

poäng desto allvarligare är depressionen. En poäng på 20 anses vara medelsvår 

depression och denna poäng används ofta som gräns för att delta i kliniska 

undersökningar (10).  

 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är ett 

klassificeringssystem och handbok som innehåller de vanligaste diagnoserna av 
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psykiska sjukdomar och störningar. Den senaste utgåvan är den femte och kallas DSM-

5. DSM-5 används över hela världen (11, 12). Flera av undersökningarna i det här 

arbetet har dock använt sig av DSM-IV eller någon annan utgåva då DSM-5 är relativt 

ny. 

 

International Classification of Disease (ICD) 

International classification of disease (ICD) är ett internationellt statistiskt 

klassifikationssystem för alla sjukdomar. ICD innehåller även symptom, ovanliga fynd 

och sociala förhållanden. Enligt Socialstyrelsen skall ICD-10 användas vid rapportering 

till dem. ICD och DSM överenstämmer väl med varandra (12, 13). 

 

The Premenstrual Syndrome Screening Tool (PSST) 

The premenstrual syndrome screening tool (PSST) är ett verktyg framtaget för att enkelt 

kunna översätta DSM kriterierna till de kriterierna som är specifika för PMDS och svår 

PMS. Gör det enklare och mindre tidskrävande att diagnostisera eventuell PMDS och 

svår PMS (14). 

 

Becks Depression Inventory (BDI) 

Becks depression inventory (BDI) är ett bedömningsinstrument vilket används inom 

psykiatrin för att bedöma om en person är deprimerad. Eller på psykiatripatienter för att 

avgöra vilken svårighetsgrad av depression personen ligger på. BDI – skalan består av 

ett självskattningsformulär med 21 påståenden. Dessa motsvarar 21 olika symtom. En 

poäng räknas samman genom att summera skattningarna som gjort i formuläret, 

maxpoängen är 63 (15). Se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Becks depression inventory poängtabell. 

 

Totalpoäng Kategori 

0 - 13 Minimal 

14 - 19 Lindrig 

20 - 28 Måttlig 

29 - 63 Svår 
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1    Bakgrund 
 

Mellan 10% och 20% av alla barnafödande kvinnor drabbas av förlossningsdepression 

under de första månaderna efter förlossning. Det är ännu oklart vad som orsakar 

förlossningsdepression hos en del kvinnor (1). Vissa studier visar att tidigare mental 

ohälsa eller traumatiska upplevelser tidigare i livet kan vara riskfaktorer (2-4).  

Då stora hormonförändringar sker under och efter en förlossning har undersökningar 

gjorts för att hitta en skillnad i hormonfunktion mellan drabbade och icke drabbade 

kvinnor . Dessa undersökningars resultat visar ingen skillnad i hormonfunktion mellan 

de båda grupperna (5). Anledningen skulle istället kunna vara en känslighet för 

fluktuation av dessa hormon (6). Det är främst könshormoner som står i fokus men även 

signalsubstansen serotonin tros kunna vara inblandad (5). 

Av alla menstruerande kvinnor tros 3% - 5% lida av premenstruellt dysforiskt syndrom 

(PMDS) (7). Även här tros orsaken kunna vara en känslighet för hormonförändring av 

könshormon (1).  

Den här studien har som syfte att ta reda på om kvinnor med PMDS, och alltså känsliga 

för hormonförändringar, i större utsträckning riskerar att drabbas av 

förlossningsdepression än kvinnor som inte lider av PMDS.  

 

 

 

1.2 Förlossningsdepression, postpartum depression (PPD) 

 

Postpartum depression (PPD) drabbar mellan 10% - 20% av alla barnafödande kvinnor 

(16). Den mildare varianten kallad ”babyblues” beräknas drabba 50% – 80% (17). 

Symptomen för PPD påminner om de symptom som ses vid depressioner som inte är 

kopplade till barnafödande och klassas enligt DSM- IV som en större depressiv episod 

(MDE) (18, 19). Symptom som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, 

sömnsvårigheter och dålig aptit kan ses hos dessa kvinnor (18). Typiska symptom just 

för PPD kan vara ointresse för barnet, skuldkänslor och hopplöshet, till och med tankar 

om att skada sig själv eller barnet, sömnlöshet, förvirring och känslor av otillräcklighet 

(6) (20). En daglig variation av symptomen men att de förvärras mot kvällen kan också 

ses. Dock finns det inga nyare studier som styrker ett unikt symtommönster för PPD (6). 

PPD kopplas ofta ihop med anknytningssvårigheter mellan mor och barn. Dessa 

svårigheter kan leda till emotionella, kognitiva och sociala problem som hindrar barnets 

utveckling (4). PPD anses vara ett allvarligt tillstånd som kan utgöra en risk för både 
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moderns och barnets hälsa (17). Kvinnor drabbade av PPD anses vara mer benägna att 

begå självmord (4). Kvinnor som ligger i riskzonen för att drabbas av 

förlossningsdepression kan visa symptom så tidigt som inom två veckor efter 

förlossning i de flesta fall utvecklas dock symptomen efter två veckor postpartum (17). 

 

1.2.1 Riskfaktorer för PPD 

PPD ses som ett komplext tillstånd där både genetiska och sociala faktorer spelar roll 

(4). Det finns dock ingenting som pekar på att just PPD skulle vara mer ärftligt än 

någon annan emotionell sjukdom (6). En koppling mellan PPD och andra gener för 

större depressiva sjukdomar (MDD) har upptäckts. Även mellan dessa och de gener som 

står för östrogensignalering. Mycket är fortfarande oklart inom det här området (19). 

Många studier visar ett samband mellan tidigare episoder av depression, psykosocial 

stress och bristande socialt stöd och PPD (1). Medan andra resultat pekar på att det inte 

alls finns något samband och att det är lika vanligt med tidigare depressiva episoder hos 

de mödrar som inte drabbas av PPD (6). Stress, missbruk, våld inom familjen, tidigare 

PPD och olyckligt äktenskap kan tillsammans med genetiska anlag bidra till ökad risk 

för att drabbas av PPD (4). Även den så kallade ”babybluesen” är en väletablerad 

riskfaktor för PPD (17). Förändringar av hormoner och variationer i serotonerga 

systemet har kopplats samman med PPD men inga konsekventa patofysiologiska 

mekanismer har hittats för att stärka detta (4).  

 

1.2.2 Östrogen och Progesteron 

Enligt Mehta et al tyder deras studier på att det finns vissa kvinnor som mer troligt 

kommer att utveckla depressiva symptom när könshormonerna skiftar i nivåer. 

Troligtvis är det inte de onormala nivåerna av steroidhormonet som är orsaken utan en 

märkbar känslighet hos kvinnan. De har undersökt östrogenets roll hos kvinnor med 

PPD och data visar tydligt att det finns en felreglering av östrogensignalering vid PPD 

(4). Mehta et al. föreslår att en ökad känslighet för östrogen kan ses som ett drag mer än 

som en framkallande riskfaktor hos kvinnor drabbade av PPD eftersom dessa kvinnor 

ofta även drabbas av andra former av känslomässiga störningar kopplade till 

könshormonerna som till exempel premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) eller 

perimenopausal depression. Östrogennivåerna kopplas även till serotoninet och 

författarna menar att postpartumt, när östrogennivåerna sjunker drastiskt, kan hjärnan 

uppleva detta som en brist på serotonin. Icke postpartumt, när höga nivåer av östrogen 
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ger en ökad syntes och minskad nedbrytning av serotonin, upplevs alltså inte någon dip 

i humöret på samma sätt som postpartumt (4). 

I en dubbelblind studie utförd på två grupper av kvinnor, en som varit drabbad av PPD 

och en som inte varit drabbad, försökte forskarna efterlikna hormonnivåerna under en 

graviditet. Först fick kvinnorna leuprolid, som är en 

gonadotropinfrisättningshormonagonist (GnRH - a), för att tillfälligt stoppa 

äggstockarnas funktion. Sedan fick kvinnorna östrogen och progesteron, som motsvarar 

de höga nivåerna av hormon som finns i kroppen under graviditet. Efter det togs båda 

hormonen bort vilket påminner om hur nivåerna sjunker drastiskt vid förlossning. Det 

sista stadiet är sedan det hypogonadala stadiet som infinner sig efter förlossning. 

Flertalet av kvinnorna i gruppen med tidigare PPD upplevde märkbara skillnader i 

humör både vid tillsättningen och borttagandet av östrogen och progesteron. Av de icke 

drabbade kvinnorna märkte ingen någon skillnad. Detta kan ses som indikation på att 

vissa kvinnor är känsligare för fluktuationen av hormonnivåer (6). 

 

 

1.2.3 Mörkertal 

PPD underdiagnostiseras ofta och mörkertalet beräknas vara relativt stort. Detta 

beroende på att perioden för vad som räknas som postpartum varierar stort, mellan två 

veckor till tre månader. Också det faktum att diagnoskriterierna är många och kan ge 

olika utslag, depressiva symptom eller depressiva syndrom gör att mörkertalet ökar. Det 

kan även bero på att symptomen förminskas genom att skylla på trötthet, babyblues och 

att det är en ”normal reaktion” (6). 

 

1.2.4 Behandling av PPD 

Vid behandling av PPD fokuseras mycket på socialt stöd. Vid mildare till medelsvåra 

tillstånd väljs alltid terapi före läkemedel. Anledningen till detta är för att bespara den 

ammande mamman och barnet eventuella biverkningar. Interpersonlig psykoterapi och 

kognitiv beteendeterapi har visats vara effektiva metoder. Även om gruppterapi inte 

visats vara lika effektivt är detta ett bra sätt att möta andra i samma situation vilket kan 

normalisera upplevelsen något. Vid svårare fall eller vid depression som inte ger med 

sig förskrivs serotoninåterupptagshämmare. Vilket preparat som används beror på hur 

svår depressionen är eller om mamman ammar (1). 
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1.3 Premenstruellt syndrom (PMS) 

Av alla menstruerande kvinnor upplever 50% – 80%  någon form av symtom i 

anslutning till ägglossning och menstruation. För att uppnå diagnos för PMS måste 

minst två symptom stämma överens med de kriterier som är ställda av American 

Psychiatric Association (APA) (tabell 1). Ett av dessa symptom måste påverka 

känslostämningen. Besvären börjar ca två veckor innan blödningens början och klingar 

av när blödningen avtar. Besvären skall vara återkommande under minst två 

efterföljande cykler (1, 16, 21). 

 

 

1.4 Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) 

Flera olika förkortningar för premenstruellt dysforiskt syndrom används. Beroende på 

var man läser om besvären kan olika förklaringar ges. Då forskarna fortfarande är oense 

angående kriterier för de olika tillstånden innebär de på det stora hela samma sak (22). 

Fortsättningsvis i den här texten kommer endast PMDS att användas då det är den 

svenska förkortningen av premenstruellt dysforiskt syndrom. 

Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) är en allvarligare form av PMS och 

påverkar det mentala och psykiska tillståndet mer (1). 

Av alla kvinnor i barnafödande ålder beräknas 3% – 5% vara drabbade av PMDS (7). 

PMDS innebär att kvinnan under lutealfasen i menstruationscykeln upplever 

återkommande negativa känslotillstånd såsom depression, aggressivitet, ångest och 

irritabilitet (7). Andra medicinska tillstånd som astma, migrän, genital herpes, allergier 

kan blossa upp och förvärras under lutealfasen (21). 

För att uppfylla kraven för diagnos skall fem av 11 enligt APA:s symptom stämma 

överens och utav dessa fem skall minst ett av symptomen vara depression, ångest, 

labilitet eller irritabilitet (16, 21) (tabell 1). Besvären skall vara så besvärande att det 

påverkar dagliga aktiviteter, socialt liv och familjeförhållanden (7) (21). Däremot skall 

de postmenstruella veckorna vara helt fria från symptom (7). Skulle besvären inte gå 

över i den postmenstruella fasen kan detta vara tecken på en underliggande sjukdom 

(21).   Under den luteala fasen kan de premenstruella besvären variera i längd från några 

dagar upp till två veckor. För de allra flesta drabbade börjar symtomen omkring 

ägglossning (7). Två månaders prospektiva symptom bör uppmärksammas innan 

diagnos PMDS ställs (7). 
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Tabell 1. Sammanfattning av kriterier för PMDS. American Psychiatric Association. Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders. 4 th ed. Washington DC: American Psychiatric Association, 

1994. 

 

A. Symtomen måste förekomma veckan innan mens och mildras dagarna efter mensens 

början. Fem av följande symtom måste vara närvarande och minst ett av symtomen 

måste vara (1), (2), (3) eller (4). 

1  Depressivitet 

2 Ångest 

3 Labilitet 

4 Irritabilitet 

5 Minskat intresse i vanliga aktiviteter 

6 Koncentrationssvårigheter 

7 Märkbar brist på energi 

8 Märkbar förändring på aptit, överätande eller begär. 

9 Hypersomnia eller sömnbrist. 

10 Känsla av överväldigande 

11 Andra fysiska symtom såsom ömmande bröst och huvudvärk. 

B. Symtomen måste störa arbete, skola, vanliga aktiviteter eller förhållande. 

C. Symtomen behöver inte vara en förvärring av ett annat syndrom. 

D. Kriterierna A, B och C måste säkerställas via prospektiva dagliga värderingar över 

minst två cykler. 

 

 

1.4.1 Riskfaktorer för att drabbas av PMDS 

Den enda kliniska variabeln som vid flera olika studier konsekvent korrelerar med 

PMDS tycks vara olika former av känslomässig avvikelse (21). Trauma från tidigare i 

livet, säsongsbetonad depression och ångestsyndrom är tillstånd som alla korrelerar 

signifikant med PMDS, även depression inom familjen (7, 23). Intervjustudier visar att 

40% av kvinnorna som är drabbade av PMDS tidigare även lidit av svårare depressioner 

medan en annan studie visar på 20% - 76% (21, 23). Kvinnor som lider av olika former 

av känslomässig störning upplever ofta en förvärring av sina symptom under den 

premenstruella fasen. Samtidigt har kvinnor som söker hjälp för sina premenstruella 

besvär ofta andra underliggande emotionella besvär, som till exempel depression, ångest 
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eller missbruk. Dessa besvär intensifieras ofta under den luteala fasen (21, 23). Tidigare 

PPD visar också på samband. Hur dessa känslomässiga störningar kopplar till varandra 

är fortfarande oklart (21). 

Flera kvinnor uppfattar det som att deras besvär med PMDS startade eller förvärrades 

efter att de fött barn, efter att ha börjat eller slutat med orala preventivmedel eller efter 

en förlossningsdepression. Närmare studier behövs för att avgöra om dessa faktorer 

utgör risk för att eventuellt drabbas av PMDS (21). 

 

1.4.2 Orsaker till PMDS 

Vad som orsakar PMDS är ännu inte helt klart men det tros finnas ett samband med de 

hormoner som är inblandade i menstruationscykeln (7). Det finns vissa belägg för att 

PMDS skulle vara genetiskt. Det är dock oklart om ärftligheten ligger i ett 

karaktärsdrag, länkat till syndromet. Eller om det är syndromet i sig som är genetiskt 

betingat (19). 

 

1.4.2.1 Allopregnanolon 

Allopregnanolon fungerar som modulator på GABA - a  receptorer vid låga 

koncentrationer. Vid högre koncentrationer kan allopregnanolon aktivera receptorn utan 

att GABA är närvarande. Precis som bensodiazepiner och barbiturater har 

allopregnanolon visat på anestetiska och antiepileptiska egenskaper i in vivo tester på 

både människa och djur. I en reviewartikel av Bixo et al. undersöks allopregnanolonets 

roll vid PMDS och även som eventuell behandlingsmodell. Hos mottagliga kvinnor har 

höga koncentrationer gett oväntat ogynnsamma effekter på humöret. Man har upptäckt 

att variationen av allopregnanolonnivån följer progesteronets fluktuation genom 

menstruationscykel och graviditet både perifert och i hjärnan. Genom att inhibera 

progesteron från ovariet eller genom att minska progesteronmetabolismen kan 

serumhalten av allopregnanolon sänkas. Detta har då gett ett förbättrat humör hos 

kvinnor drabbade av PMDS. Andra faktorer som pekar på att progesteron inte är en 

direkt del av patogenesen för PMDS är att symtomen inte tycks förbättras vid 

behandling med progesteronreceptorantagonisten mifepriston. Detta innebär att PMDS- 

symptom skulle kunna uppstå även utanför den luteala fasen i menstruationscykeln (21) 

(7).  
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1.4.2.2 Serotonin och Noradrenalin 

En växlande serotonerg funktion ses hos flertalet av kvinnor med PMDS vilket ger de 

typiska symptomen med humörsvängningar och ångest. Det finns även studier som 

visar att könshormonerna och deras frisättning varierar i nivå hos kvinnor med PMDS. 

Könshormonerna interagerar med centrala nervsystemet på flera sätt  och kan påverka 

dess syntes, frisättning och återupptag av andra substanser (21). Forskare menar att 

detta skulle kunna påverka den serotonerga signaleringen vilket då påverkar de kvinnor 

som är känsliga för sådana förändringar (21, 23). 

I en studie av Rapkin et al. kan man läsa att det är en minskad transmission av 

serotoninet som tros bidra till nedstämdhet, irritabilitet, ilska och aggression, dålig 

impulskontroll och ökat sug efter kolhydrater. Även här anges att hos kvinnor med 

PMDS ses en förändring av serotoninet under den luteala fasen (1). Det här stämmer 

överens med teorierna om att fluktuationen av gonadala hormoner utlöser onormala svar 

på serotonintet hos kvinnor känsliga för hormonvariationer (21, 23). Under den luteala 

fasen kan även abnormiteter i nivåer av noradrenalin ses (21).  

 

 

1.4.2 Behandlingar under PMDS 

 
1.4.3.1 Serotoninåterupptagshämmare (SSRI) 

Förstavalsbehandling för PMDS är i dagsläget serotoninåterupptagshämmare (SSRI). 

Patienten tar preparatet endast under lutealfasen och dosen hålls relativt låg (23). 

Studier gjorda med placebogrupp visar att SSRI läkemedlet Escitalopram i doser om 20 

mg ger bäst effekt på symtom som irritabilitet, ångest, depression, humörsvängningar 

och apati. Även doser om 10 mg visar effekt främst på irritation, humörsvängningar och 

svullnad jämfört med placebogrupp (24). Andra kvinnor har tagit SSRI under hela 

cykeln men hållit dosen låg under follikulära fasen och sedan ökat dosen under 

lutealfasen. Av 21 kvinnor som efter två år avslutade sin behandling med SSRI fann alla 

21 att deras besvär med PMDS kom tillbaka (21). Biverkningarna är desamma som när 

SSRI används vid behandling av depression. Biverkningarna kan vara illamående, 

diarré, huvudvärk, sömnsvårigheter, yrsel, koncentrationssvårigheter och minskad 

sexlust (23). Många av dem som äter SSRI mot PMDS avbryter behandlingen på grund 

av de besvärande biverkningarna (7). 
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1.4.3.2 Hormonell behandling vid PMDS 

Hormonell behandling av PMDS är inte förstahandsval på grund av den svaga 

bevisningen av hormonell inblandning i tillståndet. Få studier har lyckats bevisa orala 

preventivmedels effekt på PMDS jämfört med placebo (23). Många kvinnor upplever en 

negativ förändring av humöret vid användning av orala preventivmedel vilket kan 

förvärra de dysforiska symptomen (7, 21). Det finns inte mycket som empiriskt stödjer 

teorin om att orala preventivmedel skulle fungera väl som behandling för PMDS (23). 

GnRH-a har testats vid fall av extrem PMDS. Vid utsättning av GnRH- analog måste 

dock ett tillägg av östrogen och progesteron göras för att undvika benskörhet (7). Detta 

alternativ har visat inkonsekventa resultat och bör endast användas vid svåra fall och ej 

under längre tid (23). 

 

2 Syfte 
Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka om premenstruellt dysforiskt 

syndrom och förlossningsdepression visar några starka samband till varandra. 

Frågeställningen är följande: ”Är premenstruellt dysforiskt syndrom en riskfaktor för 

postpartum depression?” 

 

3 Metod 
Artiklarna som har använts för resultatet i studien har alla hittats på databasen PubMed. 

En första sökning på ”postpartum depression PMDD” gav 58 träffar. Här hittades 

artikel 1, 2, 3 och 4. Artikel 5 hittades vid en senare sökning men med samma sökord. 

En sökning på ”riskfactors postpartum depression” gav 2162 träffar men inga nya 

artiklar som passade på kriterierna för studien. Även referenser från andra artiklar 

söktes upp för att se om dessa stämde överens med kriterierna för studien. Artikel 6 

hittades genom att gå via referenser i de andra artiklarna.  

Urvalsriterierna för artiklarna var att de skulle ha skilt på PMS och PMDS samt tagit 

hänsyn till förlossningsdepression och inte någon mildare variant av det depressiva 

tillståndet efter förlossning till exempel ”babyblues”. 

 

4 Resultat 
 

4.1 ARTIKEL 1 

”Premenstrual syndrome and dysphoric disorder as risk factors for postpartum 

depression” av Sylvén et al., 2012 (16) 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka ett möjligt samband mellan förlossningsdepression 

och premenstruella symptom. 

 

Metod 

Mellan 21 maj 2006 och 26 juni 2007 tillfrågades alla kvinnor i Uppsala kommun om 

att delta i en longitudinell studie angående mödrars, fäders och nyföddas välmående. 

Efter nedkomst kontaktades de berörda av barnmorska eller dess assistent. Exkludering 

skedde vid 1) skyddad identitet eller annat etiskt skäl, 2) om personen inte kunde 

kommunicera på svenska eller 3) fosterdöd eller om barnet togs direkt till 

neonatalavdelning för intensivvård. Ett medgivande om deltagande i studien skrevs efter 

att kvinnan fått både skriftlig och muntlig information. Kvinnorna fick sedan fylla i ett 

frågeformulär. Det första fylldes i fem dagar efter förlossning, de följande två skickades 

hem till kvinnorna sex veckor respektive sex månader efter förlossning. Formulären 

innehöll frågor av fysiologisk och sociodemografisk natur men innehöll även frågor 

angående hälsa, matvanor, livsstil och medicinsk bakgrund. Om personerna hade ett 

socialt nätverk och stöd samt frågor om amning. Medföljde gjorde även den svenska 

versionen av EPDS. För den aktuella studien var det resultaten från EPDS som var det 

huvudsakliga resultatet. 

Utvärderingen av PMS/PMDD gjordes retrospektivt och frågorna baserades på DSM-5 

kriterierna för PMDD.  

 

Resultat 

Resultaten justerades för eventuella confounders, moderns ålder, amning, tidigare 

psykiatrisk historia, sömn, illamående under graviditeten och eventuella symptom av 

orala preventivmedel. 

Av 4304 kvinnor som förlöstes i Uppsala under den aktuella tidsperioden blev 441 

exkluderade enligt de ovanstående kritirierna. Kvarvarande 3863 kvinnor blev alla 

tillfrågade att delta. Slutligen fyllde 2318 kvinnor i minst ett av de tre formulären. 52 

kvinnor försvann under uppföljningen. Svarsfrekvensen var 73,7% för den första 

enkäten, 73,2% för den andra och 63,7% för den tredje. 1308 kvinnor svarade på alla tre 

enkäterna. 



  
 

10 

Prevalensen för självrapporterad PPD bland de 2318 kvinnorna var 11,1%, 11,1% och 9 

,5 % vid fem dagar, sex veckor respektive sex månader. Prevalensen för 

självrapporterad PMS och PMDD var 7,1% respektive 2 ,9%. 

En signifikant relation mellan PPD och PMS respektive PMDS var statistiskt säkerställt 

vid alla tre tidpunkterna postpartum, (p <0, 001). 

Av det totala resultatet i studien var självrapporterad PMS och PMDS associerat med 

högre risk för att drabbas av depressiva symtom postpartumt, oddskvoten (OR) sträckte 

sig från 3,28 till 4,81 för PMS vid alla tre mättillfällen (p <0,05). För PMDS låg OR 

mellan 8,08 och 4,14 (p <0,05). Efter justering för confounders förblev resultaten efter 

fem dagar respektive efter sex veckor signifikanta, dock inte resultaten mätta vid 

tidpunkten sex månader postpartum. 

Vid sortering efter hur många gånger kvinnan varit gravid fanns det ingen signifikant 

relation hos förstföderskor mellan PMS/PMDS och depressiva symptom postpartumt, 

förutom i den ojusterade modellen för fem dagar efter förlossning (OR: 7,30, Cl: 4,21 – 

12,65 respektive OR: 4,70, Cl: 1,67 – 13,26) 

Omföderskor med tidigare PMS/PMDS visade på ökad risk av självrapporterad PPD 

efter fem dagar postpartum (PMS: OR: 4,58, Cl: 2,29 - 9,15 och PMDS: OR: 8,40, Cl: 

3,24 - 21,75) och efter sex veckor (PMS: OR: 6,15, Cl: 2,80 - 13,52 och PMDS: OR: 

9,82, Cl: 3,24 - 29,74). Resultaten för mätningarna vid sex månader var inte längre 

signifikanta efter justering för ”confounders” [OR: 1,50, Cl: 0,57 - 3,94 (PMS) och OR: 

2,81, CL: 0,83 - 9,48 (PMDS). 

 

4.2 ARTIKEL 2 

”Correlation between postpartum depression and premenstrual dysphoric 

disorder: Single center study” av Lee et al., 2015 (25) 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva prevalensen och korrelationen mellan 

förlossningsdepression och premenstruellt dysforiskt syndrom. 

 

Metod 

166 kvinnor utreddes för PPD mellan dag 10 och dag 14 efter förlossning på 

Gangneung sjukhuset i Korea mellan september 2011 och mars 2012. EPDS och BDI 

skalorna användes för att utreda  riskfaktorer. Potentiella sociodemografiska skillnader 
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mellan gruppen med PPD och den icke depressiva gruppen utvärderades. Faktorer som 

undersöktes var livsstil, riskfaktorer för mental ohälsa, obstetrisk karaktäristika och 

tidigare medicinsk historia. 

Statistisk signifikans fastställdes till p≤0,05.  

 

Resultat 

I gruppen med PPD var medelåldern 30,86 år (n=23). I gruppen utan depressiva 

symptom postpartumt var medelåldern 32,52 år (n=143). 

I gruppen kvinnor med PPD hade flera tidigare varit rökare, haft psykisla problem och 

de hade även en lägre känsla av tillfredställelse i äktenskapet. Det var 15 kvinnor som 

ansågs lida av PMDS vilket gav en prevalens på 9%. Av 23 kvinnor i gruppen av 

kvinnor med PPD hade 8 st PMDS detta ger en prevalens på 34,8%. Av de 143 utan 

PPD uppgav sju kvinnor att de led av PMDS vilket ger en prevalens på 4,9%. Detta ger 

en korrelation mellan PMDS och PPD (p=0,001). 

 

4.3 ARTIKEL 3 

”Examination of premenstrual symptoms as a risk factor for depression in 

postpartum women” Buttner et al., 2012 (18) 

 

Syfte 

Studiens syfte vara att undersöka premenstruellt syndrom/ premenstruellt dysforiskt 

syndrom som riskfaktorer för förlossningsdepression. 

 

Metod 

Mellan februari 2009 och Maj 2011 hänvisades potentiella deltagare till studien via 

University of Iowa women’s wellnes and counseling service eller genom state of Iowa 

birth registry.  Kvinnor i åldrarna 18 – 50 år inbjöds via brev att delta i en undersökning 

rörande deras emotionella känslotillstånd tiden efter förlossning. De som var 

tillgängliga fick även genomgå en längre telefonintervju, där de intervjuades efter DSM 

– IV, Hamilton depression scale och PSST.  

Det var 49 av kvinnorna uppnådde kriterierna för PMS. Av dessa 49 uppnådde 11 

stycken kriterierna för PMDS. 
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Resultat 

Resultaten visar att ensamstående, ej vita, lågutbildade, tidigare depression och PMDS 

är signifikanta prediktorer för att drabbas av PPD. PMDS var signifikant med ett OR på 

1,97, vilket innebär att risken att drabbas av PPD närapå fördubblas jämfört med 

kvinnor som inte lider av PMDS. Detta resultatet är justerat och påverkas inte av 

sociodemografiska faktorer. 

 

4.4 ARTIKEL 4 

”Risk factors associated with the development of postpartum mood disorders” av 

Bloch et al., 2005 (26) 

 

Syfte 

Studien vill undersöka om premenstruellt dysforiskt syndrom kan ses som en riskfaktor 

för förlossningsdepression. 

 

 

 

Metod 

Alla kvinnor inskrivna vid Rambam medical centers i Haifa, Israel mellan 1998 – 1999 

bedömdes tillgängliga för studien. 1 - 4 dagar efter förlossning tilldelades kvinnorna ett 

frågeformulär angående potentiella riskfaktorer för PPD. Nuvarande humör bedömdes 

enligt EPDS. Totalt 1800 kvinnor tilldelades formuläret varav 71% (n = 1286) fullföljde 

både formulär och EPDS och togs med i analysen. 

 

Kvinnorna delades in i högriskgrupp och låg riskgrupp avseende risken att utveckla 

humörförändringar till följd av förlossning. I högriskgruppen ingick kvinnor som hade 

minst ett av följande kriterier: (1) tidigare längre episod av depression (som varat längre 

än två veckor, försvårat funktionen och krävt behandling.) (2) Tidigare drabbats av PPD 

(som varat längre än två veckor, försvårat det dagliga sociala livet och krävt 

behandling.) (3) Själv kunna bekräfta fyra av följande kriterier för PMDD: (a) labilt 

humör, irritabilitet, sorgsenhet eller ångest, dagarna innan menstruation; (b) symptomen 

uppstår under merparten av cykler; (c) symptomen mildras alltid efter att 

menstruationen är över; (d) symptomen är så svåra så att de försämrar det socoala 
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dagliga livet. (4) Nyligen uppkommen humörinstabilitet, sorgsenhet eller 

ångestsymptom under tredje trimestern av den senaste graviditeten. (5) EPDS 

poäng>10. Av de 1800 kvinnorna som slutförde den första utvärderingen var det 209 

stycken som uppfyllde kriterierna för att ingå i högriskgruppen, det motsvarade 12%. 

Alla kvinnor i högriskgruppen kontaktades sedan 6 - 8 veckor efter förlossningen och 

ombads ställa upp i en intervju baserad på DSM-IV. Av 209 kvinnor ställde 133 (64%) 

stycken upp på intervjun – 41st (20%) gick ej att få tag på, och 35 st (17%) avböjde 

medverkan. Det var 109 kvinnor kvar efter bortfall från lågriskgruppen vilka användes 

som kontrollgrupp mot högriskgruppen. 

  

Resultat 

Alla de psykiska besvär som anses vara hormonrelaterade (såsom PMDS, påverkan på 

humöret av orala preventivmedel och tidiga humörrubbningar efter förlossning) visade 

högre prevalens och var signifikant vanligare hos kvinnor som utvecklade PPD jämfört 

med de kvinnor som inte utvecklade några psykiska besvär.  

 

 

 

4.5 ARTIKEL 5 

”History of postpartum depression in a clinic-based sample of women with 

premenstrual dysphoric disorder” av Kepple et al., 2016 (27) 

 

Metod 

Mellan 1988 och 2013 sökte 215 kvinnor behandling för premenstruella besvär på the 

National institute of mental health Mood clinic i östra USA. Alla kvinnor uppnådde 

kriterierna för PMDS i enlighet med DSM-IV. Kvinnorna fick ranka sitt humör dagligen 

under tre månader. De kvinnor som uppgett förändringar i humöret även under den 

follikulära fasen exkluderades. 

Av de 137 kvinnor som fött minst ett barn undersöktes hur många som drabbats av 

PPD. PPD definierades som början på en större depression inom fyra veckor efter 

förlossning. Kvinnornas ålder varierade mellan 19 och 51 år med ±SD 38±6,0 år. 

 

Resultat 
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Det var 137 kvinnor (63,7%) som hade fött minst ett barn. och 93 kvinnor (43,3%) som 

tidigare drabbats av mindre eller större depression eller PPD (n = 16; 7,4%; 11,7% av 

flerföderskor). 

Av de 16 kvinnorna med PMDS och tidigare PPD uppgav nio stycken att de tidigare 

även lidit av ångest eller en större depression. Av de 16 kvinnorna som drabbats av PPD 

uppgav sex stycken (37,5%) att deras premenstruella besvär startat flera år innan de 

drabbats av PPD. 

 

4.6 ARTIKEL 6 

“Mood disorders history and personality assessment in premenstrual dysphoric 

disorder” av Critchlow et al.  2001 

 

Syfte 

Studien syftar till att klarlägga förhållandet mellan PMDS och andra psykiska 

sjukdomar som ofta drabbar kvinnor. I studien undersöks även sambandet mellan 

PMDS och PPD. 

 

Metod 

Kvinnorna var frivilliga som svarat på en annons i en tidning som hade täckning över 

större delen av södra London. Sammanlagt svarade 158 kvinnor på annonsen. Av dessa 

158 fick 88 stycken tid för ett möte efter en kortare telefonintervju. Anledning till 

uteslutning var användning av orala preventivmedel, andra mediciner eller om de hade 

en pågående psykisk eller gynekologisk sjukdom.  

För att fastställa PMDS fick kvinnorna föra journal över sina besvär under tre månaders 

tid. Dessa resultat översattes sedan mot kriterierna för PMDS i DSM-IV skalan. En 

kontrollgrupp med 22 deltagare fanns med i studien och i denna var alla deltagare fria 

från större premenstruella besvär. Alla deltagare genomgick sedan intervjuer angående 

huruvida de någon gång tidigare i livet lidit av affektiva störningar, psykotiska symtom, 

missbruk av något slag, ångest eller någon annan störning. I denna undersökning ingick 

PPD. 

 

Resultat 

Det var 34 kvinnor som uppfyllde kraven och ansågs lida av PMDS utan någon annan 

störning eller sjukdom. Det fanns en signifikant skillnad (p= 0,001) mellan PMDS 
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gruppen och kontrollgruppen avseende hur många som var drabbade av psykiska 

besvär. Det var 10 av 15 kvinnor i PMDS gruppen som tidigare varit drabbade av PPD. 

I kontrollgruppen var det noll av sex kvinnor som varit drabbad av PPD. 

 

 

 

Tabell 2 Sammanställning av resultaten i artiklarna 

 

ARTIKEL BEDÖMNINGSMETOD ANTAL 
DELTAGARE 

RESULTAT 

Sylvén et al. 

2012 (16) 

Retrospektiv studie för PMDS enligt  

DSM-IV. 

PPD undersöktes i prospektiv form enligt 

EPDS. 

Sambandet mellan PMDS och PPD var 

signifikant (p= <0,001) vid alla tre 

mättillfällen. 

3863 PPD hos kvinnor med 

PMDS = 

 

Efter fem dagar: OR = 6,78 

(*Cl = 3,20 – 14, 38) 

Efter sex veckor: OR = 

4,20 (Cl = 1,57 – 11,26) 

Efter sex månader: OR = 

2,48 (Cl = 0,92 – 6,70) 

Lee et al. 

2015 (25) 

Retrospektiv studie för PMDS enligt 

DSM-IV. 

PPD undersöktes i prospektiv form enligt 

EPDS och BDI- skalan. 

Sambandet är uträknat till (p= 0,01). 

 

166 Av 23 kvinnor med 

PPD hade 8 st PMDS. 

Prevalens = 34,8% 

(8/23) 

Buttner et al. 

2013 (18) 

Retrospektiv för PMDS enligt PSST- 

skalan. 

PPD undersöktes prospektivt enligt 

HDRS. 

Sambandet mellan PMDS och PPD var 

signifikant (p = <0,05). 

 

478 PMDS (OR = 1,97) 

Cl = 1,02 – 3,79 

 

Bloch et al. 

2005 (26) 

Retrospektiv för PMDS enligt DSM- IV. 

Prospektiv och retrospektiv undersökning 

av PPD enligt EPDS. 

Sambandet mellan PPD och PMDS var 

signifikant större än hos kvinnor utan 

PPD. 

1800 Av 40 kvinnor med 

PPD hade 17 st PMDS. 

Prevalens = 43% 

(17/40) 

Av 119 kvinnor utan 

PPD hade 33 st PMDS. 

Prevalens = 28% 

(119/33) 

Kepple et al. 

2016 (27) 

Prospektiv studie för PMDS enligt DSM-

IV. Retrospektiv undersökning av PPD 

enligt DSM- VI 

               

215 Av 215 kvinnor med 

PMDS hade 16 st 

upplevt PPD. 

Prevalens = 11,7% 

(16/137) 
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Critchlow et 

al. 2001 (3) 

 

Prospektiv för PMDS enligt DSM-IV 

Sambandet är signifikant p= 0,01 

88 Av 15 kvinnor med 

PMDS uppgav 10 st att 

de upplevt PPD. 

Prevalens = 10/15 

I kontrollgruppen utan 

PMDS hade 0 av de sex 

barnafödande 

kvinnorna upplevt PPD.  

 

 
Samtliga studier är kohortstudier 

*Spridningsmått 

 

 

5 Diskussion 
Samtliga artiklar i den här sammanställningen har svagheter i populationsstorlek eller i 

studieform. En prospektiv studie av PMDS hade gett en sannare bild av förekomsten av 

detta tillstånd. Resultatet av jämförelsen mellan artiklarna kan även det ses som  mindre 

tillförlitligt då resultaten är framtagna och presenterade i olika form i artiklarna. Till 

exempel har Sylvén et al (16) undersökt förekomsten av PPD hos kvinnor med PMDS. 

Lee et al (25) däremot undersöker hur många kvinnor med PPD som även har PMDS. 

Eftersom att alla utom en studie kom fram till att det fanns ett samband mellan PMDS 

och PPD verkar det inte spela någon roll vilket syndrom som ställs mot det andra. Vid 

en sammanställning blir dock resultatet av en jämförelse starkare om samtliga studier 

har haft samma tillvägagångssätt. 

Få artiklar inom ämnet är tillräckligt detaljerat för att ingå i den här studien. Området 

verkar vara litet och samma forskare dyker upp på många av artiklarna. 

 

I fem av de sex undersökta studierna menar författarna att det finns indikationer som 

pekar på ett samband mellan PPD och PMDS. I dessa studier används skalor som är 

baserade på självskattning och resultat som är baserade på självskattning är alltid osäkra 

på grund av att människor upplever samma slags tillstånd olika.  

Forskarna i artiklarna 1 - 5 är eniga om att mer forskning kring både PPD och PMDS 

och dess eventuella samband är viktigt. När information om PMDS samlas in strax efter 

förlossning finns alltid risken att en eventuell förlossningsdepression kan påverka 

svaren angående en tidigare PMDS. Därför är undersökningar i prospektiv form 

angående PMDS att föredra (16).  
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Forskarna i artikel sex hade inte som primärt mål att undersöka just ett eventuellt 

samband mellan PMDS och PPD. Deras mål är att undersöka samband mellan PMDS 

och andra psykiska eller affektiva störningar typiska för kvinnor. Detta innebär att det 

finns tid för en prospektiv studie vid undersökningen om förekomsten av PMDS hos 

kvinnorna som deltar i studien (3). I de andra studierna har det funnits en tidspress då 

informationen skall samlas in under en begränsad tid när modern befinner sig inom 

mödravård eller förlossning. 

Erfarenheten säger att personer med depression eller liknande tillstånd sällan deltar i 

undersökningar som dessa, vilket kan leda till lågt deltagarantal (16). 

 

Studien i artikel 5 visar på svagt samband mellan PMDS och PPD. Den visar inte heller 

på att de två skulle vara olika uttryck för liknande underliggande patofysiologi orsakad 

av en känslighet gentemot förändringar i könshormoner. I studien var det 11,7% av 

kvinnorna som ansågs uppfylla kriterierna för att tidigare varit drabbade av PPD. 

Tidigare större depression kan också bidra till PPD i lika stor utsträckning som PMDS. 

På grund av att dessa tillstånd påminner om varandra kan det vara svårt att särskilja 

symptomen mellan de kvinnorna med större depression från dem med PMDS. 

Studien visar att PMDS och PPD inte har något frekvent samband. De delar inte heller 

samma sjukdomsbild, mer än att båda verkar vara kopplade till könshormonerna (27). 

Därav inte sagt att PMDS inte är en bidragande faktor hos en del kvinnor som drabbas 

av PPD. Tidigare djup depression i sjukdomsbilden ökade risken för kvinnan att drabbas 

av ytterligare depression eller PPD om hon led av PMDS (27). 

Sex av kvinnorna med PPD uppgav att deras PMDS börjat innan de drabbats av PPD. 

Resterande 10 uppgav att deras PMDS startat efter de drabbats av PPD (27). Detta kan 

förklaras genom att de flesta kvinnor upplever ökade problem med sin PMDS efter 

barnafödande och ökad ålder (16). Det kan också bero på att många kvinnor inte 

reflekterar över sina besvär förrän efter de fått barn och deras PMDS påverkar 

familjelivet (16).  

 

Styrkan i artikel nummer ett (16) av Sylvén et al. ligger i att populationen som studien 

är baserad på är stor. Förutom att studien pekar på ett samband mellan PMDS och PPD 

hittas även ett samband som pekar på att kvinnor med barn sedan tidigare är mer 

benägna att drabbas av PPD. Författarna anser dock inte att detta är anledningen till att 

andelen förstföderskor i studien var aningen högre än omföderskor utan hänvisar detta 
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till en enkel sak som den tidsbrist det kan innebära att ha fler barn än ett mer än graden 

av PPD och PMDS. I studien har användes en retrospektiv analys vad gäller frågor 

kring PMDS. Forskarna anser att genom att använda sig av DSM-IV kriterierna för 

PMDS undviks minnets påverkan på svaren. (16).  

Vid tiden efter förlossning sjunker både progesteron och östrogen nivåerna drastiskt och 

kan liknas vid en slags abstinens efter könshormon. Även PMDS kan liknas vid detta då 

nivåerna av progesteron och östrogen under den sena luteala fasen sjunker hastigt. 

Angående patofysiologin anser Sylvén et al. att den överensstämmer mellan de båda 

tillstånden under tidig PPD. Vid mätpunkten sex månader var det endast de ojusterade 

modellerna som förblev signifikanta vilket pekar på att andra faktorer spelar en mer 

avgörande roll vid senare PPD. Författarna menar att detta kan tyda på att tidig och sen 

PPD är de tillstånd som har olika patofysiologi. Men då förlossningsdepression är ett 

komplext tillstånd krävs mer forskning (16). 

Buttner et al. hävdar att det finns ett signifikant förhållande mellan medelsvår till svår 

PMS/PMDS och PPD. Efter att ha kontrollerat för sociodemografiska faktorer drar de 

slutsatsen att PMDS påverkar utvecklingen av PPD utan påverkan av andra faktorer 

(18). Det finns empiriskt stöd för att den abrupta sänkningen av hormoner efter 

förlossning är förenad med PPD mer än den totala nivån hormoner. Denna etiologiska 

biologiska mekanism kallas ”window of vulnerability” och kan för drabbade kvinnor 

innebära premenstruella besvär och depression omkring förlossning och menopaus på 

grund av en onormal reaktion på normala hormonfluktuationer. De menar även att deras 

data kan ge stöd åt teorin om en östrogen – serotoninlänk mellan tillstånden men att den 

behöver undersökas ytterligare (18).  

Resultaten i artikel fyra visade att 23% av kvinnorna med PPD i studien även upplevde 

PMDS. De anger en tydlig relation mellan PMDS och utveckling av PPD eller 

”babyblues”. Även här kommenterar författarna de svaga belägg som en retrospektiv 

studie av PMDS utgör. De framhåller dock att de prospektiva resultaten av PPD och 

jämförelsen med en kontrollgrupp säkerställer dessa resultat (26).  

I Lee et al. studie fann forskarna att av de 23 kvinnorna i PPD gruppen angav 34,8% att 

de led av PMDS. Av de 143 kvinnorna utan PPD hade 4,9% av kvinnorna besvär med 

PMDS. Detta gav (p= <0,01) och innebär en korrelation mellan de båda tillstånden. 

Även Lee et al. påtalar att det kan vara en känslighet för könshormoners fluktuation hos 

dessa kvinnor som ligger till grund för att de lättare hamnar i depressiva tillstånd. Dessa 

hormonella variationer skulle kunna koppla neurokemiska vägar som vidare kopplar till 
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depression. Även i denna studie har författarna använt sig av retrospektiva studier när de 

undersökt förekomsten av PMDS (25). 

Artikel sex har inte som huvudmål att undersöka ett samband mellan PMDS och PPD 

specifikt. Forskarnas mål i denna artikel var att undersöka sambandet mellan PMDS och 

andra psykiska besvär. Eventuellt skulle dessa resultat även kunna kopplas till teorin om 

en känslighet för hormonförändringar och hur det påverkar kvinnors mående (3). 

 

Hos kvinnor med tidigare PPD finns en känslighet för könshormon jämfört med kvinnor 

som inte upplevt PPD. Hur det ligger till rent biologiskt är fortfarande oklart men det 

kan ha att göra med en effekt orsakad av en genetisk polymorfism. Denna polymorfism 

tros finnas i generna som styr de reproduktiva hormonernas signalering eller som 

regleras av reproduktiva hormoner. Det här skulle kunna göra en del kvinnor mer 

mottagliga för depressiva mentala tillstånd på grund av gonadala steroider. Att fastställa 

hormonernas roll för PPD skulle betyda mycket rent kliniskt. PPD är till viss del 

stigmatiserat och att kliniskt kunna förklara tillståndet skulle göra den mer socialt 

accepterad (6). 

Även Rapkin et al. stödjer teorin angående PPD om att det är steroidernas effekt på 

humöret vid nivåförändringarna som är boven. Inte själva nivåförändringarna i sig. De 

stödjer även teorin om allopregnanolonets roll vid PMDS (1, 23). 

 

6 Slutsats 

 

Frågeställningen till den här studien blev “Är PMDS en riskfaktor för PPD?”. Studien 

har gett svar på den frågan, ja, PMDS kan ses som en riskfaktor för att drabbas av PPD. 

Det svaret kan dock ses som en sanning med modifikation. Båda tillstånden är 

komplexa och ingen av artiklarna som ingick i studien kan svara på varför tillstånden 

uppstår hos en del kvinnor. 

Att det finns ett samband är tydligt och att detta har att göra med könshormoner och 

dess nivåförändringar är många av författarna enade kring. En del kvinnor verkar vara 

mer känsliga för förändring av könshormonernas nivåer än andra och kanske är det 

inom det området forskarna behöver titta efter riskfaktorer, både vad gäller PMDS och 

PPD. 
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