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Sammanfattning 

Post partum depression (PPD) drabbar mellan 10 – 15 % av nyförlösta mödrar.  Att drabbas av en PPD kan 

orsaka känslomässiga och kognitiva besvär för hela familjen. Kvinnan löper också en större risk att drabbas 

av en depression senare i livet, vilket är en faktor som kan påverka mammans relation till barnet och sin 

omgivning. En tidig korrekt behandling är viktig för mammans framtida välbefinnande. Bland möjliga 

orsaker till post partum depression nämns hormonförändring, förändrad nivå av neurotransmittorer, 

nutritionella orsaker och sömnbrist. Behandlingen av PPD är inriktad mot psykoterapi, antidepressiv 

behandling och elektrokonvulsiv behandling (ECT).  

Syftet med denna litteraturstudie var att titta på effekten av det antidepressiva läkemedlet 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Studierna som granskades i detta arbete hämtades från Pubmed. Fem 

studier valdes och samtliga var randomiserade kliniska prövningar.  

Tre av studierna visade ingen signifikant skillnad mellan SSRI och placebo/psykoterapi/tricykliskt 

antidepressiva (Nortriptylin). I två av studierna hittades en signifikant skillnad, med en bättre effekt för SSRI 

i jämförelse med placebo respektive samtal. I studie 2 erhölls en signifikant skillnad med avseende på 

remission efter 8 veckor (p=0.04) och i studie 3 var det en signifikant skillnad mellan andelen som nådde 

behandlingsmålet <13 på Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) efter 4 veckor. Vad gäller 

förbättringen av den kliniska sjukdomsbilden nådde fler lägre poäng på mätskalorna i de grupper där SSRI 

var inkluderat. Samtliga behandlingar som inkluderades i studierna nådde goda resultat.   

Sammanfattningsvis är SSRI ett bra alternativ för behandling av PPD, men i den inledande fasen kan det 

dock inte ses som bättre än psykoterapi eller behandling med nortriptylin. I den framtida forskningen skulle 

det vara intressant att se fler och framförallt större studier för att klargöra effekten av SSRI vid PPD.



2 

 

SUMMARY 

 

Post partum depression (PPD) affects between 10 - 15% of newly delivered mothers. To 

suffer from a PPD can cause emotional and cognitive problems for the whole family. 

Women also suffer from a greater risk of depression later in life, which is a factor that can 

affect the mother's relationship to the child and its environment. An early correct treatment 

is important for the mother's future wellbeing. Among the possible causes of postpartum 

depression hormonal changes, altered levels of neurotransmitters, nutritional causes and 

sleep deprivation are mentioned.  

 

The treatment of PPD is focused on psychotherapy, antidepressant therapy and 

electroconvulsive therapy (ECT).  The purpose of this study was to look at the effect of the 

antidepressants serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). The studies reviewed in this work 

were obtained from Pubmed. Five studies were selected and all were randomized clinical 

trials.  

 

Three studies showed no significant difference between SSRIs and placebo / 

Psychotherapy / tricyclic antidepressant (nortriptyline). Study 2 found a significant 

difference, with a better effect for SSRIs compared with placebo and Study 3 found a 

better effect for SSRIs compared to active listening. In Study 2 there was a significant 

difference in remission after 8 weeks (p = 0,04), and in Study 3 there was a significant 

difference between the proportion who reached the treatment goal < 13 on the Edinburgh 

Postnatal Depression Scale ( EPDS ) at 4 weeks. As regards the improvement of the 

clinical picture, more patients reached lower scores on measurement scales in the groups 

when SSRIs were included. All treatments that were included in the studies reported 

favorable results.  

 

In summary, SSRIs are good alternatives for the treatment of PPD in the initial phase.  

However, it cannot be seen as better than psychotherapy or treatment with nortriptyline. In 

future research, more and especially larger studies would be interesting to follow in order 

to clarify the effect of SSRIs in PPD.  
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FÖRKORTNINGAR   

 

ACTH  Adreno corticotropic hormone 

APGAR  Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration 

ARR  Absolut riskreduktion 

BDP   Brief Dynamic Psychotherapy 

CGI  Clinical Global Impressions Scale  

CIS-R    Clinical Interview Schedule Revised 

CRH  Corticotropin releasing hormone  

DHA  Dodecahexaen acid 

DSM-IV   Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. 

  Edition (DSM IV) 

ECT   Elektrokonvulsiv behandling   

EPA  Eikosapentaen acid 

EPDS  Edinburgh Postnatal Depression Scale 

EQ-5D  EuroQoL-5 Dimension Questionnaire 

HAM-A  The Hamilton Anxiety Rating Scale 

HAM-D (HDRS)  Hamilton Depression Rating Scale  

HCG   Humant choriongonadotropin 

HPA   Hypothalamic-pituitary-adrenal (hypothalamus-hypofys-binjure) 

ICD 10  International Statistical Classification of Diseases and Related 

                       Health Problems - Tenth Revision  

IDS  Inventory of Depressive Symptomatology  
ITP   Interpersonell terapi 

KBT   Kognitiv beteendeterapi 

MADRS  Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale 

MAMA   Maternal Adjustment and Maternal Attitudes questionnaire  

MAO-hämmare   Monoaminooxidashämmare 

NNH  Number needed to harm 

NNT   Number needed to treat 

PPD    Post partum depression 

SERT  Serotonin transporter 

SNRI  Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare  

SSRI  Selektiv seotoninåterupptagshämmare 

TCA  Tricykliska antidepressiva 

WHO  World Health Organization 

YBOCS  Yale Brown Obsessive Compulsive Scale  

 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2880930/
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INTRODUKTION 

 

Depression 
 

Av de sjukdomar som klassas som psykisk ohälsa är depression den vanligaste 

(Folkhälsoguiden, 2013). Prevalensen är ca 6 % (Läkemedelsboken, 2011-12). Män 

drabbas i mindre utsträckning, medan risken att drabbas av en egentlig depression som 

kvinna är 10-25%. För kvinnor är prevalensen högst i åldern 25-44 år (Bodnar och Wisner, 

2005) och kvinnor som fött barn visar högst förekomst (Folkhälsoguiden, 2013). Stewart et 

al. (2003) beskriver depression som ett stort folkhälsoproblem.  

 

Depression anses bero på en förändring i balansen av olika neurotransmittorer men även av 

olika hormoner och medför att risken att drabbas av en somatisk sjukdom ökar liksom 

risken för självmord. En depression drabbar personer på olika sätt, sannolikt på grund av 

olika genetiska och miljömässiga faktorer och leder till olika uttryck, vilket gör att 

behandlingen måste anpassas efter individens behov (Läkemedelsboken, 2011-12).  

 

De läkemedel, som idag används vid behandling av depression, inriktar sig främst på att 

påverka effekten av serotonin, dopamin och noradrenalin, då nivåerna av dessa 

neurotransmittorer anses ha en påverkan på sjukdomsbilden (www.lakemedelsverket.se, 

2013). Man ser ofta en minskad aktivitet i hjärnans metabolism av dessa transmittorer hos 

deprimerade personer. Detta gäller framförallt i den främre delen av hjärnans limbiska 

system och i prefrontala hjärnbarken (Widmaier et al., 2008).  

 

Som ovan angivits, har det hormonella systemet visat sig ha en påverkan på depression. En 

kronisk stress innebär en påverkan på HPA (hypothalamic-pituitary-adrenal)-axeln, d.v.s. 

på balansen av hormoner som utsöndras från hypothalamus, hypofys och binjurar, vilket 

kan vara en faktor till en begynnande depression (Swaab et al., 2005; Ancelin et al., 2007). 

Stresshormoner som kortikotropinfrisättande hormon, vasopressin och kortisol finns ofta i 

högre halter hos personer med en depression. 

 

Hos män som är deprimerade ses ofta en låg testosteronhalt och hos kvinnor ses ofta en 

sänkt östrogennivå. Dock tror man att det är förändringen av hormonnivån snarare än nivån 

i sig som är orsaken till depressionen hos kvinnor under vissa perioder. Perioder, som 

innefattar förändring av östrogennivån är exempelvis under graviditeten, efter 

förlossningen och under klimakteriet (Swaab et al., 2005). 

 

Kostnaden för samhället vad gäller depression, där bipolär sjukdom och dystymi är 

inräknat, uppgick 2005 till 32,5 miljarder. Det som bidrar till hälften av dessa kostnader är 

produktionsbortfall på grund av förtidspensioneringar (TLV, 2008). 
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Hormonella förändringar under graviditeten  
 

Som ovan angivits drabbas gravida och kvinnor som fött barn i hög utsträckning av 

depression, vilket tyder på att hormonförändringar under och efter graviditeten kan utgöra 

en viktig bakomliggande orsak. 

  

Graviditeten hos människan fortgår under drygt 9 månader och är indelad i 3 trimestrar, 

figur 1. Första trimestern är mellan vecka 1-13. Under denna period sker stora 

hormonförändringar i kroppen, men även tillkomst av nya graviditetsspecifika hormoner 

som HCG (Humant choriongonadotropin). HCG startar andra hormonaktiveringar och 

finns i sin högsta halt under den första trimestern (Deans, 2008), då det bland annat 

stimulerar frisättning av progesteron och östrogen. Detta kan leda till humörsvängningar, 

illamående, trötthet och ömma bröst (Widmaier et al., 2008). Den andra trimestern pågår 

mellan vecka 14-28 (Deans, 2008). I början av denna trimester sker fortfarande en ökning 

av hormonnivåerna, bland annat av östrogen och progesteron (Widmaier et al., 2008). 

Detta påverkar bland annat hud, hår och blodflödet i kroppen. Illamåendet brukar avta i 

denna period och kvinnan känner sig mer som sig själv. Under denna trimester planar 

nivåerna av dessa hormon ut något och humöret blir bättre. Mot slutet av graviditeten 

sjunker progesteronhalten, vilket innebär att andra hormoner kan ta över. Östrogenhalten 

fortsätter dock att öka, vilket gör att känsligheten för hormoner som prostaglandiner och 

oxytocin ökar (9manader.nu). Under en graviditet kan östrogenhalten öka upp till 50 

gånger och progesteron 10 gånger (Rechenberg och Humphries, 2013). Den sista 

trimestern, vecka 28-40, blir allt mer fysiskt krävande med tunga, trötta ben och 

andfåddhet (Deans, 2008). De sista veckorna av denna trimester påverkas kvinnan även 

psykiskt på grund av oro och nervositet inför förlossningen (Deans, 2008). Det är främst 

under den tredje trimestern som gravida kvinnor drabbas av en depression 

(Folkhälsoguiden, 2013).   

 

 
                                                        Graviditetsvecka 

 
                Figur 1. Hormonnivåer i plasma under graviditetens tre trimestrar 

        (efter Tortora & Derrickson 2009). 

 

      1                                              2      3     Trimester: 

Plasmanivå 

HCG 

Progesteron 

Östrogen 



 

9 

 

Progesteronet medför att graviditeten inte avbryts genom att motverka att livmodern drar 

ihop sig. Detta hormon produceras under graviditeten även av moderkakan och stimulerar 

dessutom de mjölkproducerande körtlarna i brösten.  

 

Östrogenet påverkar livmodern genom att öka antalet blodkärl och körtlar och bidrar även 

till att blodmängden i kroppen ökar. Förutom de fysiologiska effekterna av östrogen och 

progesteron påverkar dessa även känslolivet. Vissa kvinnor påverkas dock inte i någon 

högre grad av dessa hormonförändringar, medan andra får starka känslor som yttrar sig i 

både glädje och sorg (Deans, 2008).  

 

Andra hormoner som fyller viktiga funktioner under graviditeten och förlossningen är 

prostaglandiner, oxytocin, prolaktin och kortisol (Deans, 2008). 

 

Prostaglandiner finns i kroppen hela tiden, men under en graviditet produceras de även när 

livmodern sträcks ut då fostret tillväxer. När progesteronhalten går ner under sista 

trimestern ökar tydligt vissa prostaglandiner, vilka då fungerar som värkstimulerare vid 

förlossningen (9manader.se).  

 

Oxytocinhalten ökar ju närmare förlossningen kommer, och vid denna bidrar hormonet till 

att livmodern drar ihop sig. Det bidrar även post partum till utdrivningsreflexen, som gör 

att mjölken rinner till. Ytterligare en effekt av oxytocin är att öka mammans anknytning till 

sitt barn (Deans, 2008).  

 

Prolaktinhalten i serum ökar under inverkan av östrogen under graviditeten 10-20 gånger 

(Rigg et al., 1977). Som namnet anger leder detta hormon till att förbereda brösten för 

amning. Östrogen hämmar under själva graviditeten prolaktinets effekt på mjölk-

produktionen, men den drastiska sänkningen av östrogen i samband med förlossningen 

leder till att denna hämning upphör. Normalt går prolaktinhalten ner till normal nivå någon 

månad efter förlossningen.  

 

Kortisol är ett stressrelaterat hormon som ökar under graviditeten. Detta hormon är viktigt 

för att fostret ska kunna tillgodogöra sig olika födoämnen och bidrar även till tillväxten 

(Deans 2008). Alltför höga halter i tidig graviditet kan dock leda till något försämrad 

utveckling under barnets första levnadsår, men leder däremot till förbättrad utveckling om 

höjningen sker under den sista timestern.  
 

 

 

 

 
 



 

10 

 

Post partum depression  

 
En depression under graviditet eller efter förlossning (post partum) har samma förlopp och 

symtombild som en depression under andra perioder i livet. Däremot är det situationen och 

betydelsen av depressionen som gör den unik (Folkhälsoguiden, 2013). 

 

Glavin och Leahy-Warren (2013) menar att post partum depression, PPD, är ett viktigt 

folkhälsoproblem. I den nya omställningen, som det innebär att bli mamma, blir detta 

problem viktigt att hantera för mammans, familjens och barnets skull. Uppkomsten av PPD 

kan orsaka känslomässiga och kognitiva besvär för hela familjen. PPD brukar inträda 

ungefär 4-6 veckor efter förlossningen men kan uppkomma även senare under det första 

året. Upptäckten av PPD skiljer sig åt i olika länder och även inom landet, varför det kan 

vara svårt att uppskatta hur många som lider av detta problem. Glavin och Leahy-Warren  

menar vidare att kvinnor som lider av PPD ofta får problem med depression även senare i 

livet, vilket är en faktor som kan påverka mammans relation till barnet och sin omgivning. 

Även Wickberg och Hwang (2003) pekar på det faktum att många depressioner post 

partum kan återkomma senare i livet. Josefsson et al. (2007) visade i en uppföljande studie 

att kvinnor som lider av förlossningsdepression har fyra gånger högre risk att vara 

deprimerad även efter fyra år. Även om en post partum depression kan vara övergående är 

en tidig korrekt behandling nödvändig för det framtida välbefinnandet.  

 

 

PPD - Prevalens och riskfaktorer  

 
Cirka 50% av nyförlösta kvinnor uppvisar depressionssymptom och drygt en tredjedel av 

dessa uppvisar diagnostiserad icke psykotisk PPD (Wisner et al., 2004). Siffrorna varierar 

dock. Enligt Läkemedelsboken (2011-12) drabbas ungefär 10 000 av de ca 100 000 

kvinnor som förlöses i Sverige varje år av depression under graviditeten och antalet post 

partum depressioner är lika stort. Josefsson et al. (2001) visar i en annan svensk 

undersökning att 17 % av mödrarna under graviditetsvecka 35-36 visade indikation på 

depression. Av de nyförlösta mödrarna visade 18 % tecken på depression, vecka 6-8 efter 

förlossningen låg siffran på 13 % och denna siffra var oförändrad även sex månader efter 

förlossningen. Patel et al. (2012) rapporterar liknande siffror, dvs att 10-15 % av nyförlösta 

kvinnor drabbas av PPD.  

 

Faktorer som ökar risken att drabbas av PPD är tidigare depression, depression under 

graviditeten, brist på social support, negativa händelser som har inträffat i livet och 

komplikationer vid förlossningen. 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Leahy-Warren%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24089636
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Leahy-Warren%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24089636
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Symptom på post partum depression 

 

Symtom, som kan uppkomma under PPD, menar Daley et al. (2012) är att mamman känner 

sig oduglig, nedstämd, irriterad, svag, orolig, skuldtyngd och har minskad aptit och tankar 

på självmord. Symptomen förvärras av att modern har en låg självkänsla, brist på 

självförtroende och orimliga mål på hur en mamma ska vara. Josefsson et al. (2006) 

jämförde personlighetsdrag hos mödrar med eller utan en depression post partum. De drag, 

som var särskilt framträdande hos kvinnor med en post partum depression, var en ökad oro 

för saker som kan inträffa, en större osäkerhet, en högre grad av trötthet och utmattning 

och ett starkare drag av blyghet. Andra personlighetsdrag, som utmärkte sig, var lägre grad 

av målmedvetenhet och ansvarstagande. I studien sågs även lägre impulskontroll och en 

minskad förmåga att acceptera sig själv. Patel et al. (2012) pekar på vikten av att vara 

särskilt uppmärksam på symptom som rör självmordstankar och tvångstankar. 

Tvångstankar, som innefattar en aggression mot barnet, finns hos upp till 60 % av mödrar 

med PPD. Detta behöver inte innebära att man vill skada barnet, men det kan bidra till att 

modern tar avstånd från barnet för att undvika dessa tankar. 

 

 

Konsekvenser av depression för modern och barnet 

 

En gravid kvinna, som drabbas av depression, tar ofta fler risker under graviditeten, 

exempelvis i form av alkohol- eller drogmissbruk, vilket påverkar fostrets utveckling. 

Dessa kvinnor söker sällan vård och är sämre på att ta hand om sig själva under 

graviditeten. Konsekvenserna för en deprimerad gravid kvinna är exempelvis svårigheter 

vid förlossningen, för tidig födsel, problem med amningen och en sju gånger ökad risk för 

en depression post partum. För det nyfödda barnet kan konsekvenserna bli lägre poäng på 

APGAR-skalan (Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration – dvs. en skala som 

mäter ett nyfött barns hälsa) samt en minskad utveckling vad gäller den fysiska och 

emotionella delen (Leung och Kaplan, 2009). De mödrar som har en lång episod av 

depression eller som drabbats flera gånger av detta efter graviditeten påverkar även barnet i 

form av fler kognitiva störningar och försämrad språkutveckling (Läkemedelsboken, 2011-

2012). Förutom påverkan på barnet kan det även ge skadliga effekter för mamman vad 

gäller den sociala och personliga anpassningen efter genomgången post partum depression.  

 

 

 

Screening av post partum depression i Sverige 

 

I Sverige finns det nationella riktlinjer, vilka säger att en sjuksköterska inom 6-8 veckor 

efter förlossningen ska använda EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale), som mäter 

en möjlig depression för att fånga upp de kvinnor som har drabbats av 

förlossningsdepression (Socialstyrelsen, 2013). Denna metod ska användas tillsammans 

med samtal och som ett första steg till en professionell bedömning. Massoudi et al. (2007) 
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gjorde en undersökning över hur väl dessa riktlinjer implementeras i den svenska hälso- 

och sjukvården. Den visade att det skiljer sig över landet. Ungefär hälften av 

sjuksköterskorna använder sig av denna screeningmetod och 7 % planerar att börja 

använda den.  

 

 

 

Möjliga orsaker till PPD 
 

Hormonella orsaker till PPD 

 

Då en graviditet, under vilken stora förändringar i hormonbalansen sker, kan utlösa en 

depression är det sannolikt att endokrina dysfunktioner spelar en avgörande roll. De 

hormoner, som anses kunna vara delaktiga i post partum depression, är progesteron, 

östrogen, prolaktin, hormoner som stimulerar sköldkörteln och tyroxin (Rechenberg och 

Humphries, 2013). Den plötsliga minskningen av vissa hormoner, exempelvis östrogen, 

efter förlossningen kan vara en av anledningarna till utvecklingen av depression.  Även 

onormalt förhöjda nivåer av prolaktin har kunnat kopplas till depression (Bob et al., 2007). 

Studier har dock inte kunnat fastlägga om det är ett specifikt hormon eller om det rör sig 

om flera hormoner (Rechenberg och Humphries, 2013). Vissa kvinnor kan vara känsligare 

för dessa förändringar, vilket också medför att dessa individer har ökade problem vid 

menstruation, graviditet och klimakterium. Känsligheten kan således vara en orsak till PPD 

(Patel et al., 2012).  

 

En faktor som har visat sig viktig i sambandet med depression är stress. Vid stress ökar 

adrenalinnivåerna, vilket kan minska oxytocinproduktionen (9manader.se). Stress påverkar 

HPA-axeln genom bildning i hypothalamus av kortikotropinfrisättande hormon, CRH, 

vilket påverkar hypofysen att insöndra adrenokortikotropt hormon, ACTH, som i sin tur 

främjar ökad insöndring av kortisol från binjurebarken. CRH bildas även i placentan under 

graviditeten och stress påverkar sannolikt både mammans och fostrets HPA-axlar (Hobel et 

al., 1999).  Under en graviditet och perioden efter förlossningen är HPA-axeln under 

ständig förändring. Detta innebär hormonförändringar, vilket kan göra att kvinnor som är 

känsliga för stress påverkas och utvecklar en depression under eller efter graviditeten 

(Brummelte och Galea, 2010).  Patel et al. (2012) beskriver samband mellan ökad 

kortisolnivå och symptomen på depression under och efter graviditeten. Även Nierop et al. 

(2006) rapporterar ett tydligt samband mellan långvarig stress med förhöjda kortisolnivåer 

och PPD. 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Galea%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19751794
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Förändrad nivå av neurotransmittorer som orsak till PPD 

 

Som en av orsakerna till depression anges ofta en dysfunktion av neurotransmittorer, bl.a. 

de monoamina neurotransmittorerna serotonin, dopamin och noradrenalin. Dessa 

signalsubstanser i hjärnan inverkar på känslor som sorg, oro och ångest. De påverkar även 

sömnen, aptiten, initiativförmågan och sexualiteten. Leung och Kaplan (2009) beskriver att 

förändringar i deras nivåer sannolikt orsakar depressionen. Andra hävdar att en depression 

i sig leder till förändrade neurotransmittornivåer (Nierop et al. 2006). Många 

antidepressiva läkemedel har som effekt att öka serotoninnivån i synapsen genom att 

hämma återupptaget av serotonin genom serotonintransportören, SERT, till presynaptiskt 

neuron. Man har även konstaterat att förhöjda kortisolnivåer under lång tid men även 

förhöjda prolaktinnivåer leder till sänkt dopaminaktivitet, vilket kan vara en bidragande 

faktor till depressionen (Duval et al., 2006). Det är dock mindre troligt att en enstaka 

neurotransmittor är involverad. 

 

Sömnbrist som orsak till PPD 

 

Cirka 30 % av vuxna individer anser sig ha sömnproblem, medan siffran är 90% för 

patienter diagnostiserade med depression (Tsuno et al., 2005). Okun et al. fann vid en 

studie 2009 att dålig sömn under sista trimestern ökar risken för PPD inom fyra veckor 

efter förlossningen. Vid en liknande studie 2011 kom de fram till att dålig sömn upp till 17 

veckor efter förlossningen starkt ökar risken för PDD om kvinnan har en tidigare diagnos 

för depression. Melatonin anses väsentligt för en god och regelbunden sömn. Detta hormon 

bildas från aminosyran tryptofan via bl.a. serotonin i bl.a. tallkottkörteln men även i perifer 

vävnad (Wurtman et al., 1963; Cohen Engler et al., 2012). Rubbad sömn leder till minskad 

melatoninhalt och vice versa. Minskad melatoninhalt kan även vara ett resultat av låga 

serotoninnivåer. Dessa kan i sin tur orsakas av låga tryptofannivåer p.g.a. intensiv amning, 

då tryptofan är en essentiell aminosyra, som finns i ovanligt hög halt i humana 

mjölkproteiner (Heine, 1999). Även melatonin finns i modersmjölk, speciellt i den som 

mamman producerar under kvällen (Cohen Engler et al., 2012). 

 

Nutritionella orsaker till PPD   

 

Utifrån näringsperspektivet innebär graviditet och amning en stor stress för kroppen och 

det är under den här perioden i livet den kräver som mest näringstillförsel. Exempelvis är 

behovet av vitamin C och folsyra 70 % högre under graviditeten, och för järn ligger siffran 

på 150 % (Bodnar och Wisner, 2005). Rechenberg och Humphries (2013) beskriver även 

ett extra behov av vitamin B12 under graviditeten. Det finns dock få studier som 

undersöker hur kosten direkt påverkar en kvinna under graviditeten och efter förlossningen 

(Bodnar och Wisner, 2005).  

 

Vid ett lågt näringsintag töms kroppen på sina reserver av essentiella näringsämnen och 

har svårt att återhämta sig, vilket kan vara en orsak till PPD. För att producera mjölken 

med dessa olika näringsämnen krävs ett extra energitillskott på ca 500kcal/dygn. Oftast har 
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dock mamman ökat sin vikt i form av triglycerider med i snitt 4 kg, vilket skall nyttjas för 

denna extra energiutgift post partum.  

 

 

Behov av essentiella aminosyror  

 

Leung och Kaplan (2009) menar att grunden för att HPA-axeln, det endokrina systemet, 

och neurotransmittorer ska fungera är nutritionen. Aktuella neurotransmittorer som 

serotonin, melatonin, dopamin och noradrenalin bildas från essentiella aminosyror 

(tryptofan respektive fenylalanin/tyrosin), varför ett tillfredsställande dagligt proteinintag 

är nödvändigt. Samtidigt producerar den ammande mamman dagligen 7-8 gram 

mjölkprotein, vilket också kräver ett förhöjt intag av dessa aminosyror, speciellt av 

tryptofan (Cohen Engler et al., 2012). 

 

 

Vitaminbehov 

 

Folsyra och B12 är nödvändiga för nybildning av DNA och därmed av nya celler samt för 

ett fungerande centralt nervsystem. Dessa två kan också ha en inverkan på det mentala 

välbefinnandet (Bodnar och Wisner, 2005). Både folsyra och B12 har, i många studier, 

visat sig finnas i lägre i halt hos personer med en depression (Alpert et al., 2000; Bodnar 

och Wisner, 2005). Det finns även data som visar att brist på folsyra gör att behandlingen 

med antidepressiva läkemedel blir sämre (Bodnar och Wisner, 2005). 

 

Bodnar och Wisner (2005) anger även att studier har visat att personer som lider av 

depression i högre utsträckning än icke depressiva personer har en specifik genetisk variant 

av enzymet MTHFR (metylentetrahydrofolsyrareduktas), som deltar i C1-metabolismen 

där såväl folsyra som B12 agerar. Denna variant ger ett mindre aktivt enzym och leder till 

sänkta nivåer av S-adenosyl-methionin vilket deltar i metyleringsprocesser vid såväl 

bildning som nedbrytning av olika neutrotransmittorer.  Ett ökat folsyra- och B12- intag 

kan dock kompensera mutationen. (Coppen and Bolander-Gouaille, 2005).  Då denna 

genetiska variant är vanlig, har WHO angett att den gravida kvinnan bör inta ca 200g 

mera folsyra (dvs. tot 600g) och tre gånger mera B12 (totalt 2,6 g) än en icke-gravid 

kvinna (World Health Organization, 2004). 

 

 

Behov av essentiella fettsyror 

 

De essentiella fettsyrorna linol- och linolensyra kan inte kroppen själv tillverka utan dessa 

måste tillföras via kosten. Från linolensyran (en omega-3 fettsyra) bildas EPA 

(eikosapentaensyra)  och DHA (dokosahexaensyra), som är de fettsyror som främst är 

associerade med den mentala hälsan och som dominerar i hjärnan. En hög DHA-

koncentration har visat sig öka känsligheten hos serotoninreceptorn och öka dopaminerg 
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aktivitet (Sublette et al., 2013). Dessa fettsyror fås framförallt från fisk och skaldjur. Det 

har visats i vissa studier att ett högt intag av fisk och skaldjur minskade risken för 

depression. DHA används i hög grad till fostret under den andra trimestern och nivåerna 

återställs inte hos modern förrän 6 månader efter förlossningen. Hos nyförlösta har 

nivåerna av DHA visats återställas senare om kvinnan led av en depression (Bodnar och 

Wisner, 2005). 

 

Markhus et al. (2013) visar att en låg halt av Omega-3 fettsyror under den senare delen av 

graviditeten korrelerade till ökad depressionsgrad tre månader efter förlossningen. 

Mozurkewich (2013) visade i en studie att ett tillskott av EPA eller DHA dock inte hade 

någon förebyggande effekt på post partum depression i jämförelse med placebo, medan Su 

et al. (2008) visade att behandling med Omega-3 kan ha en effekt på kvinnor som är 

deprimerade under graviditeten. 

 

 

Skattningsskalor för diagnostik av PPD  
 

De två system som främst används för diagnostik av depression är Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition (DSM IV) och International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision( ICD-10) 

(Internetmedicin, 2014). EPDS kan användas för att ge en första indikation på en möjlig 

post partum depression. För att få diagnosen post partum depression ska denna bedömas av 

en läkare eller psykolog.  

 

Det finns även skalor som mäter hur svår depression personen lider av och de mest 

använda är Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) och Hamilton 

Depression Rating Scale (HDRS, HAM-D) (SBU, 2004). Övriga skalor, som finns med 

och refereras till i tabeller i detta arbete, är The Clinical Global Impressions Scale (CGI), 

Inventory of Depressive Symptomatology (IDS),  EuroQoL-5 Dimension Questionnaire 

(EQ-5D),  Maternal Adjustment and Maternal Attitudes questionnaire (MAMA), Clinical 

Interview Schedule (CIS), Yale Brown Obsessive Compulsive Scale (YBOCS)  och The 

Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A). Samtliga instrument finns som länk i bilaga 1. 

 

 

 

DSM-IV  

 

DSM-IV är en manual som täcker samtliga kända psykiatriska sjukdomar och störningar. 

De metoder som grundar sig på DSM-IV betraktas som mest tillförlitliga för att bedöma en 

depression. DSM-IV – Depression anger nio kriterier varav fem ska vara uppfyllda under 

en tvåveckors period för att depression skall konstateras (Läkemedelsboken, 2011-2012). 

Kriterierna är  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2880930/
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 Nedstämdhet eller irritabilitet 

 Oförmåga att känna glädje 

 Aptitstörningar/viktförändring 

 Sömnstörning 

 Psykomotorisk störning 

 Energilöshet 

 Känslor av värdelöshet eller skuld 

 Svårighet med koncentration, tänkande och beslut 

 Tankar på döden, dödsönskan, tankar och planer på självmord  

 

 

 

ICD-10 

 

ICD-10 används för att diagnosticera depression och innehåller 10 kriterier som innefattar 

sänkt grundstämning under större delen av dagen under minst två veckor, energilöshet, 

minskat intresse, brist på självtillit, skuldkänslor, tankar på döden/självmord, 

koncentrationssvårigheter, förändrad psykomotorik, sömnstörning och förändrad aptit. 

(Wickberg och Hwang, 2001). Dessa kriterier är sedan grunden för att klassificera 

depressionen. Mindre än 4 uppfyllda kriterier innebär ingen depression, 4 kriterier – mild 

depression, 5-6 kriterier – medel depression och 7 eller fler kriterier uppfyllda innebär en 

svår depression 

(http://www.gpnotebook.co.uk/simplepage.cfm?ID=x20091123152205182440 2014). 

 

 

EPDS  
 

EPDS ger en första indikation på en möjlig post partum depression 

(.http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Edinburgh%20Postnatal%20Depression%20Scale

%20(EPDS)%20%20%C3%B6versatta%20och%20validerade%20formul%C3%A4r.pdf). 

Den består av en självskattningsskala där kvinnan får svara på 10 påståenden om 

välbefinnandet de senaste 7 dagarna. Varje fråga ger 0-3 poäng, vilket då kan ge 0-30 

poäng totalt. Vid 12 poäng eller högre under svenska förhållanden anses det föreligga 

symtom på post partum depression.    

 

Ifyllt formulär ska kompletteras med ett samtal kring svaren (www.rikshandboken-bhv.se). 

Vid behov ska kvinnan erbjudas uppföljande samtal och kunna remitteras vidare till läkare 

eller psykolog. 

 

 

http://www.gpnotebook.co.uk/simplepage.cfm?ID=x20091123152205182440
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Edinburgh%20Postnatal%20Depression%20Scale%20(EPDS)%20%20%C3%B6versatta%20och%20validerade%20formul%C3%A4r.pdf
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Edinburgh%20Postnatal%20Depression%20Scale%20(EPDS)%20%20%C3%B6versatta%20och%20validerade%20formul%C3%A4r.pdf
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MADRS (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) 

MADRS används när en diagnos på depression är fastställd och mäter endast psykiska 

symtom. MADRS består av tio frågor, är enkel och tar inte lång tid. Ju högre poäng desto 

svårare sjukdomsbild (Läkemedelsboken, 2011-2012). Poängen på MADRS-skalan 

sträcker sig från 0-60 poäng. Poängbedömning enligt MADRS: 

 

< 10 poäng  Innebär att inga aktuella depressionssymtom finns  

15–20 poäng  Lindriga depressionssymtom  

21–30 poäng  Måttliga, men kliniskt tydliga depressionssymtom 

> 30 poäng  Svåra depressionssymtom 

> 40 poäng  Innebär ofta så svåra symtom att inläggning på psykiatrisk klinik är aktuell 

 

Innehållet i MADRS har tagits fram efter en studie där de tydligaste symtomen på en 

depression, vad gäller förbättring, efter behandling har tagits med. MADRS finns även som 

självskattningsskala (MADRS-S) där nio frågor ingår (SBU, 2004). 

 

HDRS och HAM-D  

 

Hamiltonskalan används ofta i behandlingsstudier för att påvisa svårigheten av 

depressionen. Skalan finns i olika versioner med olika antal punkter (SBU, 2004). Poängen 

på skalan kan variera från 0-54 poäng (Hamilton, 1960). Indelningen för skalan ser ut på 

följande vis:  

 

0-7  Normal 

8-13  Mild Depression 

14-18  Medel Depression 

19-22  Svår Depression 

≥ 23  Mycket svår Depression 

 

Andra källor visar på en annan indelning där HRSD-17 har en maxpoäng på 52 poäng och 

HRSD-21 har en maxpoäng på 64 poäng (http://www.ids-qids.org/idsqids.pdf). 

Indelningen blir då: 

 

HRSD-17: 0-7  Ingen depression, 8-13 mild depression, 14-19 medel depression, 20-25 

svår depression, 26-52 mycket svår depression 

HRSD-21: 0-8  Ingen depression, 9-15 mild depression, 16-22 Medel depression, 23-28 

Svår depression, 29-64 Mycket svår depression.  

 

SBU (2004) beskriver svårigheten med Hamiltonskalan i studier då poäng använts utifrån 

olika Hamiltonskalor, vilka inte alltid specificeras. 

 

http://www.ids-qids.org/idsqids.pdf
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CGI 

 

CGI-S (S - severity) är ett instrument med vilken en läkare eller psykolog mäter hur sjuk 

patienten är utifrån tidigare erfarenhet av personer med gällande sjukdom. Skalan har en 

maxpoäng på 7 poäng med följande bedömning: 

1 normal, inte sjuk  

2 emotionellt instabil  

3 mild sjukdom  

4 medelsvår sjukdom  

5 påtagligt sjuk  

6 svårt sjuk  

7 extremt sjuk 

Vid utförande av CGI-I (I – Improvement) bedöms utifrån tidigare sjukdomsbild för att se 

eventuell förbättring eller försämring av sjukdomen. Här innebär poängen följande 

(Wikipedia)  

1  stor förbättring                                                                                                           

2 förbättring                                                                                                                             

3  liten förbättring                                                                                                                   

4 ingen förbättring                                                                                                                   

5  liten försämring                                                                                                                      

6  försämring                                                                                                                             

7  stor försämring  

 

IDS  

 

IDS mäter svårigheten av en depression på en skala från 0-84. Den kliniska bilden för 

intervallen är följande (http://www.ids-qids.org/idsqids.pdf): 

 

0-13  inte någon depression                                                                                             

14-25  mild depression                                                                                                                   

26-38            medelsvår depression                                                                                                             

39-48  svår depression                                                                                                                      

49-84  mycket svår depression  

 

 

EQ-5D 

 

EQ-5D är en självskattningsskala där det finns fem områden som patienten får fylla i. 

Områdena är rörlighet, hygien, aktiviteter, smärta/besvär och oro/nedstämdhet. Varje 

område har 3 nivåer på svaren, vilka är inga problem, vissa problem och svåra problem. 

Dessa 5 områden ger ett hälsoindex som kan variera mellan 1 och -0,594. 1 innebär 

http://www.ids-qids.org/idsqids.pdf
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fullständig hälsa och 0 innebär ett tillstånd som likställs med att vara död. Siffror under 0 

kan alltså förekomma och innebär en sjukdomsbörda som är värre än döden. Denna skala 

kompletteras också med EQ-5D VAS, vilken mäter enligt en vertikal linje som går mellan 

0-100 där det varierar mellan värsta tänkbara och bästa tänkbara hälsostatus 

(http://www1.psykiatristod.se/Global/Bilagor/EQ-5D_tolkningsmall.pdf). 

  

 

MAMA  

 

Originalskalan av MAMA består av 60 frågor indelade i 5 delar. Dessa består av 

kroppsuppfattning, kroppsliga symtom, relationen till sin partner, attityd kring sex och 

attityden kring graviditeten och barnet ( http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-521-

6/thesis.pdf). 
 

Studie 3 i denna litteraturstudie använde sig av delen som behandlar attityden kring 

graviditeten och barnet. Poängintervallet är 12-48, där en siffra ≥ 23 vid 3 månader 

indikerar att kvinnan inte har anpassat sig i tillräcklig grad till att vara mamma.  
 

 

CIS-R 

 

Clinical Interview Schedule Revised är ett verktyg för att fastställa en depressionsdiagnos. 

Skalan går från 0- 57 och för att få en diagnos ska poängen vara ≥ 12   

(http://www.archive2.officialdocuments.co.uk/document/deps/doh/empiric/appendixb.htm) 

 

 

YBOCS  

 

YBOCS består av 10 frågor kring tvångstankar och tvångshandlingar 

http://www.lul.se/Global/Extran%C3%A4t/V%C3%A5rdgivare/V%C3%A5rdprogram/Psy

kiatridivisionen/%C3%85ngetssyndrom/bilaga%209,Y-BOCS%20symtomskattning.pdf 

 

Skalan går från 0-40 och delas in som följer: 

0 – 7  Subkliniskt tvångssyndrom 

8 – 15  Lindrigt tvångssyndrom 

16 – 23  Måttligt tvångssyndrom 

24 – 32  Svårt tvångssyndrom 

33 – 40  Extremt svårt tvångssyndrom 

 

 

http://www1.psykiatristod.se/Global/Bilagor/EQ-5D_tolkningsmall.pdf
http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-521-6/thesis.pdf
http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-521-6/thesis.pdf
http://www.archive2.officialdocuments.co.uk/document/deps/doh/empiric/appendixb.htm
http://www.lul.se/Global/Extran%C3%A4t/V%C3%A5rdgivare/V%C3%A5rdprogram/Psykiatridivisionen/%C3%85ngetssyndrom/bilaga%209,Y-BOCS%20symtomskattning.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%C3%A4t/V%C3%A5rdgivare/V%C3%A5rdprogram/Psykiatridivisionen/%C3%85ngetssyndrom/bilaga%209,Y-BOCS%20symtomskattning.pdf
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HAM-A 

 

HAM-A är ett instrument med vilket man bedömer ångesten hos patienten. Den består av 

14 kriterier och där poängen ligger mellan 0-56 poäng 

(https://pdbp.ninds.nih.gov/assets/crfs/Hamilton%20Anxiety%20Rating%20Scale%20(HA

M-A).pdf).  

 

Indelningen är följande: 

<17  innebär mild ångest,                                                                                                         

18-24  symptom som är milda eller medel                                                                                       

25-30 innebär en medel till svår ångest.   

 

 

Differentialdiagnos 
 

Vid en förlossning får omkring 50-85 % av mödrarna något som kallas för ”post partum 

blues”. Detta ska inte blandas ihop med post partum depression (Patel et al., 2012). 

Symtomen för post partum blues är ångest, nedstämdhet, gråtmildhet, sömnbrist, irritation 

och förvirring. Dessa känslor ger inga självmordstankar. Symtomen brukar komma 

omkring den fjärde dagen och går oftast över efter 10 dagar. Detta tillstånd är inget som 

behandlas. 

 

Patel et al. (2012) beskriver även en annan typ av sjukdom som kan komma efter 

förlossningen, post partum psykos. Detta drabbar 1-2/1000 födslar (där barnet är vid liv). 

Psykosen brukar inträffa de första två veckorna efter förlossningen och kräver omedelbar 

behandling då det är risk för att barnet skadas eller att modern begår självmord. Denna 

sjukdom är ofta en yttring av en tidigare bipolär sjukdom.  

 

 

Behandling  av PPD 

 
Vid lindrigare depression hos gravida och ammande bör psykoterapi användas som första 

alternativ; därefter rekommenderas SSRI-läkemedel. Vid graviditet/amning är det viktigt 

att noga överväga nyttan kontra risken för mamman/barnet (Läkemedelsboken 2011-12). 

 

 

Psykoterapi  - KBT och ITP 

 

Psykoterapi anses vara den behandling som först ska användas vid en post partum 

depression, och är oftast den behandling som mödrarna föredrar. De psykoterapimetoder 

https://pdbp.ninds.nih.gov/assets/crfs/Hamilton%20Anxiety%20Rating%20Scale%20(HAM-A).pdf
https://pdbp.ninds.nih.gov/assets/crfs/Hamilton%20Anxiety%20Rating%20Scale%20(HAM-A).pdf
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som är vanligast och kan ge hjälp för de mödrar som har drabbats av mild depression, är 

kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell terapi (ITP) (Patel et al., 2012). KBT 

innebär att terapeuten baserar sitt arbete på inlärningspsykologiska principer. Arbetssättet 

utgår ifrån personens problem och svårigheter och innebär att terapeuten skall förändra 

tankar, känslor och handlingsmönster som inte fungerar väl hos patienten utan orsakar 

denne ett psykiskt lidande.  KBT är inriktad på det som existerar här och nu för patienten 

och på dennes framtid istället för på det förflutna. Genom att diskutera tillsammans 

bestämmer patienten och terapeuten tidsbegränsade mål med behandlingen. IPT behandlar 

mer patientens relationsproblem till sin omgivning. Terapeutens roll är att stärka patientens 

förmåga att iaktta vad som orsakar de känslomässiga reaktioner, som depressionen orsakas 

av, samt öka patientens förmåga att observera det som patienten mår bra av och leva efter 

detta  mönster (www.interpersonellpsykoterapi.se). 

 

För en post partum depression av karaktären medel eller svår rekommenderas psykoterapi 

tillsammans med läkemedelsbehandling (Patel et al., 2012). Flera studier har gjorts som 

visar att samtalsbehandling är effektivt vid depression efter förlossningen som inte kräver 

specialistvård. Denna behandling har goda effekter på mamman men även på hennes 

relation till barnet och färre barn visade anknytningsproblem vid 18 månaders ålder 

(Wickberg et al., 2001). 

 

 

 

Läkemedelsbehandling vid PPD  

 

Läkemedelsbehandlingen, som används idag mot depression, är inriktad mot att påverka 

olika neurotransmittorers effekter, bl.a. genom att ända deras koncentration i 

synapsklyftan. Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) ökar halten av serotonin 

och tricykliska antidepressiva (TCA) ökar halten av serotonin och noradrenalin men 

påverkar även dopaminnivån och uppvisar antikolinerga effekter. Selektiva noradrenalin-

återupptagshämmare verkar enbart på noradrenalin, medan SNRI (serotonin- och 

noradrenalinåterupptags-hämmare), som namnet anger, hämmar såväl serotonin- som 

noradrenalinåterupptaget till presynaptiskt neuron. Det finns även en grupp läkemedel som 

verkar genom att öka frisättningen av noradrenalin och en annan som hämmar enzymet 

monoaminooxidas och därmed nedbrytningen av serotonin, noradrenalin och dopamin 

(www.lakemedelsverket.se, 2006).  Tabell I sammanfattar de olika läkemedelsgrupperna, 

de aktiva substanserna och eventuella biverkningar. 
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Tabell I. Sammanfattning över antidepressiva läkemedels verkningsmekanism och 

eventuella biverkningar. 

Läkemedelsgrupp/verkningsmekanism Aktiva substanser Eventuell biverkning 

Selektiva serotoninåterupptagshämmare 

(SSRI) 

citalopram 

escitalopram 

fluoxetin 

fluvoxamin 

paroxetin 

sertralin  

Initialt huvudvärk och magont 

Svettningar, darrighet och 

nedsatt sexlust mer 

kvarstående. 

(www.lakemedelsverket.se, 

2006) 

Tricykliska antidepressiva (TCA)/ sero- 

tonin och noradrenalinupptagshämning  

amitriptylin 

imipramin 

klomipramin 

lofepramin 

maprotilin 

nortriptylin 

trimipramin 

Antikolinerga effekter, 

exempelvis muntorrhet, 

sedation, förstoppning och 

kognitiva störningar. Vid 

överdosering kan toxicitet ses 

(www.lakemedelsverket.se, 

2004) 

Selektiv 

noradrenalinåterupptagshämning (NRI) 

reboxetin Muntorrhet, förstoppning, 

urinretention, svettning, 

huvudvärk och insomnia, 

samt illamående, yrsel och 

takykardi. 

(www.lakemedelsverket.se 

2004) 

 

Kombinerad noradrenalin- och 

serotoninåterupptagshämning (SNRI) 

venlafaxin Förutom de 

biverkningsprofiler som 

SSRI har kan även 

blodtrycksstegring adderas 

till SNRI 

(www.lakemedelsverket.se, 

2006) 

Ökar frisättning av noradrenalin mirtazapin 

mianserin 

Muntorrhet, huvudvärk, 

trötthet, illamående 

(FASS.se). 

 

Hämmare av enzymet monoaminooxidas 

typ A 

moklobemid Illamående, yrsel och 

huvudvärk 

(www.lakemedelsverket.se 

2004) 
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SSRI   

 

Serotonin har flera funktioner som reglering av aptiten och påverkan på det reproduktiva 

beteendet och styrande av känslor som humör och ångest. Serotonin tas vanligtvis tillbaka 

av presynaptiska terminaler. Det är denna återtransport som hindras av SSRI, vilket gör att 

mer serotonin blir kvar i den extracellulära vätskan vid synapserna. Den fördelaktiga 

effekten av SSRI för patienten kommer efter flera veckor av behandling (Widmaier et al., 

2008) 

 

De SSRI-läkemedel som används idag är citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoaxamin, 

paroxetin och sertralin vilka visas i figur 2-7.    

 

 

 
 

Figur 2. Citalopram (S och R) 

(Wikipedia; public domain) 

 

 

 

Escitalopram, figur 3, är den renframställda S-formen av citalopram. 

 

 

Figur 3. Escitalopram (Wikipedia; public domain) 
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Figur 4. Fluxetin (R och S form; Wikipedia; public domain) 

 

 

 

Figur 5. Fluvoxamin (Wikipedia; public domain) 

 

 
Figur 6. Paroxetin (Wikipedia; public domain) 

 

 
 

Figur 7. Sertralin (Wikipedia; public domain) 

 

 

Samtliga SSRI-läkemedel har en halveringstid på 20-36 timmar förutom fluoxetin, vilken 

har en halveringstid på i snitt 4 dygn. Den långa halveringstiden ger fördelar då 

koncentrationen stiger långsamt i början, vilket minskar risken för biverkningar. Den långa 

halveringstiden ger också en minskad risk för utsättningssymtom. Nackdelen är att det vid 

biverkningar tar längre tid för läkemedlet att försvinna ut ur kroppen. Den antidepressiva 

effekten kommer också senare med den långa halveringstiden (Internetmedicin, 2014). 

Tabell II visar olika SSRI-läkemedel med dosering och formulering. 
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Tabell II. Sammanfattning över SSRI-läkemedel med dosering och formulering. 

Aktiv substans Dosering (Vuxna) Formulering 

Citalopram 20-40 mg Tablett 

Escitalopram 10-20 mg Tablett, orala droppar 

Fluoxetin 20-60 mg Dispergerbara tabletter, Kapslar, Oral lösning 

Fluvoaxamin 50-300 mg Tablett 

Paroxetin 20-50 mg Tablett 

Sertralin 50-200 mg Tablett, Oral lösning   

 

 

SSRI är den grupp av läkemedel som i första hand rekommenderas till gravida och 

ammande kvinnor. Första valet för ammande kvinnor är sertralin och paroxetin då dessa 

endast i mindre utsträckning går över i bröstmjölken (www.lakemedelsverket.se, 2006). 

 

Biverkningar, vilka kan förekomma initialt vid användning av SSRI-läkemedel, tabell I, är 

huvudvärk och magont, vilka oftast går över efter en tid behandling. Svettningar, darrighet 

och nedsatt sexlust är biverkningar som kan finnas kvar under behandlingen 

(www.lakemedelsverket.se, 2006).  

 

SSRI - läkemedel kan ses med en ökad blödningsbenägenhet, speciellt i samband med 

användning av NSAID (www.lakemedelsverket.se, 2004). 

 

De läkemedel som hindrar återupptag av serotonin bör inte kombineras med en MAO-

hämmare då detta kan leda till serotonergt syndrom (www.lakemedelsverket.se, 2004). Vid 

en lätt form av detta kan en obehagskänsla infinna sig hos patienten men vid allvarligare 

fall kan det innebära livsfara (Dencker, 2000).  

 

 

TCA 

 

TCA används ofta vid svårare depressioner när SSRI inte har någon effekt. Dessa påverkar 

serotonin och noradrenalin och i viss mån även acetylkolin och dopamin (www.FASS.se; 

www.lakemedelsverket.se, 2004). Biverkningsprofilen för TCA inkluderar antikolinerga 

effekter, exempelvis muntorrhet, sedation, förstoppning och kognitiva störningar, tabell I. 

Vid överdosering kan toxicitet ses. (www.lakemedelsverket.se, 2004) Det råder en 

osäkerhet kring TCA och användning vid graviditet och amning( 

http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/?docid=1904).  

 

Nortriptylin som ingår i studie 3, tillhör gruppen TCA och visas i figur 8. Vanlig startdos 

för nortriptylin är 25 mg tre gånger dagligen, vilket efter läkares rekommendation kan ökas 

till 50 mg tre gånger dagligen (totalt 150 mg dagligen). Formuleringen på nortriptylin är 

tablett (www.FASS.se). 

 

http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/?docid=1904
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Figur 8. Nortriptylin (Wikipedia; public domain) 

 

 

Nortriptylin vid användning i den senare delen av graviditeten kan påverka barnets 

respiration och ge tecken på neurologisk påverkan. Det finns inte tillräcklig kunskap kring 

behandling i tidig graviditet. Vad gäller amning finns inte tillräcklig stark bevisning men 

man tror inte att amning ger någon påverkan på friska och fullgångna barn 

(http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/?docid=1904).  

 

 

Elektrokonvulsiv behandling  

 

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) är en behandlingsmetod där man använder sig av 

elektrisk stimulering av hjärnan, vilket framkallar epileptisk aktivitet. Detta sker under 

narkos och där musklerna är avslappnade (Socialstyrelsens ordlista). Den har en god och 

snabb behandlingseffekt där nästan 90 % med en djup depression svarar på behandlingen. 

Dock är återfallsrisken hög. Vid depression post partum rekommenderas ECT vid 

allvarliga fall (www.lakemedelsverket.se, 2004). 

 

Behandling med SSRI under graviditet och amning 
 

(www.lakemedlesverket.se, 2012) beskriver att behandling med SSRI-preparat under de 

första tre månaderna av graviditeten inte innebär några allvarliga risker för fostret. De 

preparat, som dock är undantag från detta, är paroxetin och fluoxetin, då dessa innebär en 

något ökad risk för hjärt- och kärlmissbildning.  

 

Under den senare delen av graviditeten kan användning av SSRI-preparat medföra vissa 

risker för det nyförlösta barnet. Dessa kan vara andningssvårigheter, överaktivitet och 

sänkt blodsocker. Det har även rapporterats om att barn vars mammor använde SSRI-

preparat under den senare delen av graviditeten hade ett förhöjt tryck i lungornas blodkärl 

som kvarstod efter förlossningen (www.lakemedelsverket.se, 2012). 

 

Weissman et, al. (2004) har sammanställt studier med avseende på mängden läkemedel 

som överförs till barnet via amning. Nortriptylin (TCA), paroxetin och sertralin var de 

läkemedel som ansågs säkrast vid amning. Högre nivåer hos barnet kunde ses vid 

användning av fluoxetin. Citalopram kunde innebära en ökad risk för vissa barn. Studien 

mätte inte påverkan på barnet på lång sikt. Berle et al. (2004) sammanfattar 

undersökningar som har gjorts på vissa av SSRI-läkemedlen. Av dessa verkar sertralin och 

paroxetin vara de som överförs i lägst grad till bröstmjölken. De biverkningar som har 

http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/?docid=1904
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hittats kan oftast härledas till fluoxetin och höga doser av citalopram. Läkemedelsboken 

(2011-2012) skriver att behandling med SSRI under amning är välstuderat och att risken 

för påverkan på barnet är liten. Dock kan fluoxetin ge en något ökad risk för magont hos 

barnet. 

 

Field (2008) beskriver att kvinnor med en depression post partum i lägre utsträckning 

ammar, vilket har observerats i flera länder. Detta beror på att det finns en oro kring hur 

det  intagna antidepressiva läkemedlet påverkar barnet.  

 

I en mindre studie fick kvinnor välja behandling som bestod av sertralin, samtalsterapi eller 

en kombination av dessa. Kvinnor som ammade var mer benägna att välja behandling utan 

sertralin (Pearlstein et al., 2006). En generell oro att ta läkemedel finns hos många 

ammande kvinnor (http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12039/2003-59-Post-

partum-depression.pdf). 

 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med föreliggande arbete var att undersöka effekten av SSRI-läkemedel för 

behandling av post partum depression. 

 

  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12039/2003-59-Post-partum-depression.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12039/2003-59-Post-partum-depression.pdf
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MATERIAL OCH METODER 

 

 

Detta arbete är en litteraturstudie där sökningar efter artiklar har gjorts i Pubmed genom 

Linnéuniversitetets bibliotek. Sökorden som användes var ”post partum depression AND 

antidepressants”. Detta resulterade i 285 artiklar. Efter att ha begränsat sökningen till 

randomiserade kliniska prövningar och att de skulle vara max 10 år gamla för att öka 

trovärdigheten hamnade antalet artiklar på 18 resultat varav 5 valdes ut. Begränsningen 

innefattade också att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. I tabell III 

beskrivs de fem artiklar som valdes ut för närmare analys. 

 

Tabell III. Utvalda artiklar för granskning.   

Studie Författare, År Syfte 

1. The Effect of Sertraline 

Add-On to Brief Dynamic 

Psychotherapy for the 

Treatment of postpartum 

Depression: A Randomized, 

Double-Blind, Placebo-

Controlled Study 

Bloch, M., Lorberblatt, 

M., Bluvstein, I., 

Aharonov, I., 

Schreiber, S., (2012) 

Syftet med denna studie var att 

kontrollera skillnaden i effekt mellan 

psykoterapi med samtidig behandling 

med sertralin och psykoterapi med 

placebo vad gäller förlossnings-

depression. 

 

2. Pharmacological Treatment 

of postpartum Women with 

New Onset Major 

Depressive Disorder: A 

Randomized Controlled 

Trial with Paroxetine  

Yonkers, K.A., 

Haiqun, L., Howell, 

H.B., Heath, A.C., 

Cohen, L.S., (2008) 

Syftet med studien är att jämföra 

effekten av SSRI-läkemedlet par-

oxetin mot placebo vid behandling av 

förlossningsdepression. 

 

3. A pragmatic randomized 

controlled trial to compare 

antidepressants with a 

community-based 

psychosocial intervention 

for the treatment of women 

with postnatal depression: 

the RESPOND trial 

Sharp, DJ., Chew-

Graham, CA., Tylee, 

A., Lewis, G., 

Howard, L., Anderson, 

I., Abel, K., Turner, 

KM., Hollinghurst, 

SP., Tallon, D., 

McCarthy, A., Peters, 

TJ., (2010) 

Syftet med studien var att undersöka 

effekten av anti-depressiva läkemedel 

under 4 veckor på kvinnor med 

förlossningsdepression i jämförelse 

med stödjande vård. Denna 

jämförelse skulle också göras efter 18 

veckor. Detta undersöktes genom 

EPDS. 

 

4. The Use of paroxetine and 

cognitive-behavioral therapy 

in postpartum depression 

and anxiety: a randomized 

controlled trial 

Misri, S., Corral, M., 

Milis, L., (2004) 

Syftet med studien är att se om 

kognitiv beteendeterapi som tillägg 

till antidepressiv behandling har 

bättre effekt än endast behandling 

med antidepressiva läkemedel. 

5. Postpartum depression: a 

randomized trial of 

sertraline versus 

nortriptyline 

Wisner, K.L., Hanusa, 

B.H., Perel, J.M., 

Peindl, K.S., Piontek, 

C.M., Findling, R.L., 

Moses-Kolko, E.L., 

(2006) 

Syftet är att jämföra sertralin med 

nortriptylin och dess effekt på 

kvinnor som lider av post partum 

depression. 
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Statistiska begrepp i studien 
 

För att få ytterligare en dimension i resultatdelen beräknades Absolut riskreduktion (ARR) 

och Number Needed to Treat (NNT).   

 

ARR får man fram genom att ta risken i kontrollgruppen minus risken i försöksgruppen.  

Värdet bedömer skillnaden i risk/frekvens mellan de två grupperna.  

För att få fram NNT tar man 100/ARR i %.  NNT-värdet berättar hur många som måste 

behandlas under den specifika studietiden för att en ska undvika exempelvis en sjukdom 

som studien undersöker 

(http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Cochrane-Library/Att-lasa-en-oversikt/ ;  

Landstinget i Kalmar, 2009). Om försöksgruppen uppvisar en större risk än 

kontrollgruppen fås ett negativt värde, ARI, absolutriskinduktion. Vid beräkning av NNT 

utifrån ARI fås istället NNH, Number Needed to Harm. NNH talar om hur många personer 

som måste utsättas för en riskfaktor innan ett negativt utfall sker. 

 

SBU (2003) beskriver att NNT precis som ARR behöver beräknas med ett 

konfidensintervall för att se hur spridningen ser ut kring måttet. I denna litteraturstudie har 

http://graphpad.com/quickcalcs/NNT2/ använts för att beräkna konfidensintervall.   

Ett konfidensintervall för ARR som går från ett negativt tal till ett positivt tal innebär att 

både NNT och NNH kan fås varför det blir ett osäkert resultat 

(http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/6/6808/LKT0722s1690_1694.pdf).  

 

Ett konfidensintervall visar att med 95 % säkerhet ligger det sanna värdet inom det 

framräknade intervallet. 95 % är en vanlig gräns att sätta för ett konfidensintervall 

(http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Cochrane-Library/Att-lasa-en-oversikt/). 

Standardsavvikelse (SD) är ett mått man kan använda för att se hur spridningen kring ett 

medelvärde ser ut (Ejlertsson, 2003). Ett konfidensintervall med 95 % innebär att 

signifikansnivån är satt till 0,05 (p < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Cochrane-Library/Att-lasa-en-oversikt/
http://graphpad.com/quickcalcs/NNT2/
http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/6/6808/LKT0722s1690_1694.pdf
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Cochrane-Library/Att-lasa-en-oversikt/


 

30 

 

RESULTAT 

 

Studie 1 
 

The Effect of Sertraline Add-On to Brief Dynamic Psychotherapy for the Treatment of 

Postpartum Depression: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study (Bloch 

et al., 2012). 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att kontrollera skillnaden i effekt mellan psykoterapi med 

samtidig behandling med sertralin och psykoterapi med placebo vad gäller 

förlossningsdepression. 

 

Studiedesign 

 

Denna studie gjordes på ett center i Israel och var en randomiserad dubbelblind placebo -

kontrollerad studie. Studien utfördes under 8 veckor och var inriktad på kvinnor som för 

första gången upplevde en mild till medelsvår variant av förlossningsdepression. Dessa 

kvinnor kom från förlossningsavdelningar eller från barnavårdscentralen. Kvinnorna som 

deltog var mellan 18-45 år och diagnostiserade enligt DSM-IV inom 2 månader efter 

förlossningen.  

 

Exklusionskriterierna var en siffra på ≥ 30 på MADRS, vilket innebär svåra 

depressionssymtom självmordstankar, psykotiska symtom, bipolär sjukdom längre än 6 

månader, nuvarande behandling med antidepressiva, 2 misslyckade behandlingsförsök med 

antidepressiva läkemedel, svår psykisk sjukdom, alkoholism eller användande av droger. 

 

92 kvinnor togs in i studien varav 50 exkluderades på grund av ovilja att delta eller att de 

inte stämde överens med kriterierna. De 42 patienter som ingick delades upp och den ena 

gruppen fick BDP (Brief Dynamic Psychotherapy) och placebo medan den andra gruppen 

fick BDP och sertralin. Gruppen som tog sertralin startade med 25 mg under 1 vecka för att 

sedan öka till 50 mg under de följande 3 veckorna. Efter denna period kunde psykiatrikern 

öka dosen till 100 mg eller fortsätta med samma dos. Dosen ökades om förbättringen enligt 

MADRS-skalan var mindre än 20 % eller om ingen förbättring sågs på CGI. 

Placebogruppen fick tabletter som såg ut som de aktiva tabletterna. Patienterna träffade 

läkare varannan vecka under den 8-veckorsperiod som läkemedels- och placebo 

behandlingen pågick, även vecka 12 när BDP avslutades för båda grupperna.  

 

Efter avslutad läkemedelsbehandling vid vecka 8 fick de som uppnådde remisson fortsätta 

med sin behandling och de övriga fick fortsatt vård utifrån klinisk bedömning. 
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Det primära effektmåttet var poängförändring i MADRS och EPDS under denna 8 veckors 

period. Sekundära effektmått inkluderade förändring av MADRS och EPDS med en 12-

veckors period inräknad, och den andel som nådde respons och remission efter 8 veckor. 

Respons var satt till en minskning av MADRS eller EPDS med 50 % och remissionen att 

sista måttet på MADRS skulle vara < 10 eller < 7 på EPDS-skalan. Även andra skalor som 

CGI-I och CGI-S inkluderades i de sekundära effektmåtten. Analyserna gjorde enligt ITT 

(intention-to-treat), vilket innebär att alla som randomiseras tas med i beräkningen även de 

som avbröt studien (Landstinget i Kalmar, 2009).  

 

Resultat 

 

Vid baslinjen fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna förutom vad gäller 

antal tidigare graviditeter. Sertralingruppens deltagare hade dock ett högre medelvärde i 

fråga om antal födda barn. Baslinjens medelvärde för MADRS låg på 19.8 för båda 

grupperna vilket innebär lindriga depressionssymptom. Medelvärdet för EPDS vid 

baslinjen låg på 16.05 för placebogruppen och 18.4 för sertralingruppen, ett värde > 12 

indikerar en depression. 

 

Av de 42 patienterna, som deltog, försvann två patienter i placebogruppen efter 

randomiseringen på grund av att de inte följde behandlingen. Vid vecka 8 inkluderades 40 

patienter i ITT-analysen. Vid vecka 12 inkluderades 35 personer i analysen.  

Medeldoseringen med standardavvikelse vid vecka 4 för den aktiva gruppen var 65.0 ± 

23.5 mg och för placebogruppen 60.0 ± 20.5 mg. Vid vecka 8 var det 67.5 ± 24.5 mg för 

den aktiva gruppen och 62.5 ± 21.5 mg för placebo-gruppen.  

 

De primära effektmåtten MADRS och EPDS visade på en medelförändring som innebar en 

sänkning på 13.86 poäng för MADRS under 8-veckors period i den aktiva gruppen och en 

sänkning på 9,85 poäng för placebogruppen. För EPDS var medelförändringen, 

sänkningen, under samma period 9.75 poäng för den aktiva gruppen och en sänkning på 

3.55 poäng för placebogruppen. Resultatet visas i tabell IV. 

 
Tabell IV Tabellen visar förändringen av medelvärdet med SD från baslinjen till vecka 8. 

 Baslinje Medelvärde Vecka 8 Medelvärde 

 BDP +Placebo BDP +Sertralin BDP + Placebo BDP + Sertralin 

MADRS 19.8 ± 4.64 19.8 ± 4.98 9.95 ± 5.94 5.94 ± 8.78 

EPDS 16.05 ± 4.84 18.4 ± 4.83 12.5 ± 8.65 8.65 ± 8.75 

 

Båda grupperna slutade på ett medelvärde < 10 på MADRS-skalan, vilket oftast innebär att 

inga depressionssymtom finns. På EPDS-skalan visar sertralingruppen ett värde på < 12 

vilket indikerar att inga depressionssymptom föreligger. Placebogruppens värde på 12.5 

ligger på gränsen för detta. Från baslinjen till den 8:e veckan visades ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna vad gäller förändringen av medelvärdet, MADRS (p=0.437) och 

EPDS (p=0.651). Signifikansnivån är satt till 0.05. 

Tabell V visar en sammanfattning över remission och respons efter 8 veckor. 
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Tabell V. Sammanfattning över remission och respons efter 8 veckor. 

 BDP  + Sertralin  

n (%) 

BDP+Placebo 

 n (%) 

p-värde ARR 

(%) 

NNT 

Remission
1
  13 (65) 10 (50) 0.34 15 

 
7

 

Respons 
2 14 (70) 11 (55) 0,33 15 

 
7

 

1 
< 10 på MADRS eller < 7 på EPDS 

2 
50 % minskning på MADRS eller EPDS 

 

I den öppna fasens slut vid 12 veckor fortsatte både MADRS-poängen och EPDS-poängen 

att sjunka dock utan någon signifikant skillnad mellan grupperna. Remissionen låg på 82 % 

för BDP + placebo och 94 % för BDP + sertralin.  

 

Det sekundära effektmåttet CGI-S visade på en medelförändring som innebar en sänkning 

av poängen. Vid baslinjen var värdet på CGI-S 3.8 för placebogruppen och 3.7 för 

sertralingruppen vilket indikerar en mild till medelsvår sjukdom. Vid vecka 8 var värdet 

2,3 (placebogruppen) och 1,82 (sertralingruppen), en siffra på 2 indikerar att personen är 

emotionellt instabil. Dessa siffror visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

De biverkningar som uppstod skilde sig inte åt mellan grupperna. Den biverkan, som var 

den allvarligaste, uppträdde hos två personer under vecka 8 i sertralingruppen och innebar 

en växling till hypomani. 

 

 

 

Studie 2 
 

Pharmacological Treatment of Postpartum Women with New Onset Major Depressive 

Disorder: A Randomized Controlled Trial with Paroxetine (Yonkers et al., 2008). 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att jämföra effekten av SSRI-läkemedlet paroxetin mot placebo vid 

behandling av förlossningsdepression. 

 

 

Studiedesign 

 

Studien var en multicenter placebo – kontrollerad undersökning. Den pågick under 8 

veckor och kvinnorna som ingick i studien inkluderades efter samtal med vårdgivare inom 

förlossningsavdelningen. Det hade gått mellan 3-9 månader från förlossningen för de 
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kvinnor som deltog i studien. De skulle vara minst 16 år och ha minst 16 poäng på 

Hamilton Rating Scale for Depression (HRS-D17) vid det inledande besöket vilket innebär 

en sjukdomsbild på minst medel depression. Exklusionskriterierna innefattade en tidigare 

diagnos av depression före förlossningen, ett drog- eller alkoholmissbruk inom 6 månader, 

psykotiska symtom, en livslång diagnos av schizofreni, bipolär sjukdom, behandling av en 

psykisk sjukdom, självmordstankar, graviditet, alternativt ovilja att bli randomiserad till 

placebogruppen eller den aktiva gruppen.  

 

Screeningen genomfördes per telefon eller vid ett möte. En första bedömning skedde vid 

baslinjen och de som sedan fortfarande kunde delta randomiserades. Bedömningar skedde 

vecka 1, 2, 3, 4, 6 och vid ett sista möte vecka 8. De mödrar som var oroliga för hur 

depressionen kunde påverka barnet hade också ett möte vid vecka 5 och 7. Vid första 

besöket vid baslinjen gjordes strukturerade kliniska intervjuer för DSM-IV och HRS-D17. 

Personerna fick även göra CGI-S och Inventory of Depressive Symptomatology (IDS-SR 

HRS-D, IDS-SR och CGI gjordes vid varje besök efter baslinjen.  

 

70 personer randomiserades varav 35 fick placebo och 35 fick paroxetin. Personalen i 

studien var blinda för gruppfördelningen. Personerna i grupperna tog 1 kapsel (10 mg) 

dagligen under den första och andra veckan. Under den tredje och fjärde veckan 

dubblerades detta om inga biverkningar uppstod. Om förbättringen var mindre än 30 % 

ökades dosen vecka 4 till 30 mg och till 40 mg vecka 6. 

 

 

Resultat 

 

Kvinnorna som deltog i studien skilde sig inte åt i poäng vid baslinjen förutom vad gäller 

poängen på IDS-SR-skalan.  

 

Av de 70 kvinnor som randomiserades var 31 stycken kvar vid vecka 7-8. 

Medeldoseringen för de kvinnor som tog paroxetin var 21.1 ±10.7 mg. I den aktiva 

gruppen hoppade deltagarna av på grund av biverkningar (1), ingen effekt (6), kunde inte 

följas upp (6), bättre välbefinnande (5), graviditet (1), eller ej följt behandling (1). I 

placebogruppen var anledningarna till avhopp biverkningar (4), ingen effekt (7), kunde inte 

följas upp (9), bättre välbefinnande (2) eller flytt (1). 

 

Båda grupperna visade en signifikant förbättring vad gäller alla kliniska mätningar över 

tid. Personerna i den aktiva gruppen förbättrades mer och hade lägre tal på skalorna, vilket 

dock endast var signifikant i CGI-S – skalan (p=0.047), tabell VI. Vad gäller IDS-skalan 

skilde den sig åt signifikant mellan grupperna vid baslinjen, varför det inte gav något 

korrekt resultat.  
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Tabell VI. Visar medelpoängen på HRS-D och CGI-S skalan med SD från baslinjen till vecka 8. 

 HRS-D CGI-S IDS-SR 

Placebo  Paroxetin  Placebo Paroxetin Placebo Paroxetin 

Baslinje 

 

24.7 ± 5.0 23.6 ±4.7 4.5 ± 0.9 4.2 ± 1.0 42.8 ± 8.4 38.6 ± 8.4 

Vecka 8 13.3 ± 7.7 8.6 ±7.5 3.1 ± 1.4 1.8 ± 1.4 22.6 ± 14.1 14.0 ± 11.6 

 

Tabell VI visar på en inledande poäng, för båda grupperna, som indikerar svår depression 

(utifrån HRSD-17). Resultaten vid vecka 8 indikerar en mild depression hos båda 

grupperna. CGI- värdet vid baslinjen visar på en medelsvår sjukdom för båda grupperna 

och vid vecka 8 har placebogruppen en mild sjukdom medan paroxetingruppen ligger 

mellan normal och emotionellt instabil. Placebogruppen hamnade under svår depression på 

IDS-SR vid baslinjen medan Paroxetingruppen hamnade på gränsen mellan medel och 

svår. Vid vecka 8 visade båda grupperna tecken på en mild depression. 

 

CGI-I med poäng på 1 eller 2, vilket indikerar stor förbättring eller förbättring, vid vecka 8 

mättes hos 31 % i placebogruppen och 43 % i den aktiva gruppen, men skillnaden var ej 

signifikant. Av de som nådde remission (HRS-D17 ≤8) var 15 % i placebogruppen och 37 

% i den aktiva gruppen vid vecka 8, vilket visade en signifikant skillnad (p=0.04). En 

sammanfattning över respons och remission visas i tabell VII. En signifikansnivå sattes till 

0,05. 
 

Tabell VII. Respons och remission efter 8 veckor.  

 Placebo  Paroxetin  p-värde ARR 

(%) 

NNT 

Respons⁰ 31 % 43% 0,94 12  8.3 

Remission¹ 15 % 37 % 0,04 22 4,5 

0 
respons:       CGI-I = 1 eller 2  (ingen depression resp. emotionellt instabil) vecka 8 

¹ remission:   HRS-D17  ≤ 8  (ingen depression) vecka 8 

 

På grund av många avhopp gjordes ett test där samtliga avhoppare räknades in som att de 

inte nådde remission och ett där alla gjorde det och siffran var då fortfarande signifikant. 

 

 

Studie 3 
 

A pragmatic randomised controlled trial to compare antidepressants with a community-

based psychosocial intervention for the treatment of women with postnatal depression: 

the RESPOND trial (Sharp et al., 2010).   
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Syfte 

 

Syftet med studien, som skulle pågå i 18 veckor, var att med EPDS undersöka effekten av 

antidepressiva läkemedel under 4 veckor i jämförelse med stödjande vård på kvinnor med 

PPD.  

 

Studiedesign 

 

Studien var en multicenter, randomiserad kontrollerad studie. Studien var utformad så att 

den patientgrupp som randomiserades till den aktiva gruppen fick antidepressiva under 4 

veckor medan den andra gruppen (besöksgruppen) istället fick stödjande vård i form av 

aktivt lyssnande och först efter 4 veckor påbörjades samtalsterapin. Efter vecka 4 fick 

patienterna i läkemedelsgruppen i samråd med läkaren välja om de ville ha samtal, 

antidepressiva eller båda fram till dess att studien skulle avslutas vecka 18. 

 

Kvinnorna anslöt till studien mellan januari 2005 till augusti 2007 och 

inklusionskriterierna var nyförlösta mödrar, minst 18 år, som hade förslöst ett barn som var 

vid liv och som de levde med. Exklusionskriterierna var de kvinnor som hade ett adopterat 

barn, hade genomgått en psykos, alkohol- eller drogmissbruk eller de som redan 

behandlades med antidepressiva läkemedel. 

 

De kvinnor som var lämpliga utifrån kriterierna fick en fråga att delta i studien när barnet 

var 5-6 veckor gammalt. Frågor utifrån EPDS användes och de som fick 11 eller högre på 

denna skala erbjöds ett hembesök för att avgöra om de skulle delta i studien. De kvinnor 

som man ansåg vara i behov av läkemedel från början på grund självskaderisken och 

därmed inte kunde randomiseras till någon av grupperna uteslöts. Kvinnorna kunde delta i 

studien om de hade en förlossningsdepression som började mellan vecka 6 och 26 efter 

förlossningen. Vid hembesöket gjordes ytterligare en EPDS-undersökning där kvinnor som 

fick ≥13 inkluderades. Andra kriterier under hembesöket var om de fick en 

depressionsdiagnos på Interview Schedule Clinical (CIS-R), barnet var under 26 veckor 

och om de förstod engelska på den nivån att de kunde ta till sig samtal och bedömningar. 

 

De som randomiserades fick genomföra ytterligare tester i form av EQ-5D och MAMA. 

Dessa tester upprepades vid vecka 4 och vecka 18. 

 

254 kvinnor randomiserades, varav 129 fick antidepressiv behandling och 125 fick besök 

baserat på lyssnande. Efter 4 veckor var 106 kvar i den behandlande gruppen och 112 i 

besöksgruppen. Efter 18 veckor var siffrorna 97 respektive 109. 

För de som fick antidepressiva var SSRI förstahandsvalet. De som fick dessa läkemedel 

återkom efter 2 veckor för att se över eventuella biverkningar och efter 4 veckor för att se 

över effekten. Läkaren kunde under studiens gång öka dosen, byta SSRI- preparat eller 

avbryta behandlingen. SSRI- läkemedel och doseringen av dessa utgick från the North of 

England Guidelines och the British Association for psychopharmacology 2000 Guidelines. 
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Förstahandsvalen var fluoxetin (20 mg) till de som inte ammade och sertralin (50 mg), 

paroxetin (20 mg), citalopram (20 mg) eller escitalopram (10 mg) till övriga. 

 

De som inte randomiserades till behandling med SSRI, dvs de ingående i besöksgruppen,  

fick under dessa 4 veckor delta i samtal som fokuserade på det aktiva lyssnandet och inte 

den behandlande formen av samtal. 

 

Mellan vecka 4 och vecka 18 var det valfritt vilken behandling patienten ville ha, SSRI 

eller samtal. Även en kombination av dessa kunde äga rum. 

 

Det primära effektmåttet var förändring i EPDS vid vecka 4 och vecka 18. Jämförelsen 

mellan grupperna utgick från hur många som hade ≥13 eller < 13 på EPDS- skalan.  

 

 

Resultat  

 

Vid den första screeningen av mammorna var medelvärdet på EPDS-skalan för gruppen 

som skulle få läkemedelsbehandling 17,4 och för besöksgruppen 17,7. Dessa siffror 

indikerar en depression enligt EPDS. 

 

Efter fyra veckors behandling var motsvarande medelvärdessiffror 13,9 (SSRI) och 16,4 

(besöksgruppen). Efter 18 veckor var dessa siffror 11,6 respektive 12,6. Gränsen, <13 på 

EPDS-skalan, visade att ingen depression längre föreligger i genomsnitt vilket kan ses i 

båda grupperna efter 18 veckor. 

 

Antalet patienter vilka nådde remission, d.v.s. uppvisade ingen depression, fann man att 

efter 4 veckor hade 45 % i gruppen med behandling enligt SSRI hamnat på <13 på EPDS- 

skalan, medan motsvarande siffra var 20 % för besöksgruppen, tabell VIII.  Denna skillnad 

var signifikant. Efter 18 veckor var dessa siffror 62 % respektive 51 % och ingen 

signifikant skillnad erhölls. Signifikansnivån var satt till 0,05. 

 
 

Tabell VIII. Översikt över resultat enligt EPDS <13 (ingen depression). 

 Antidepressiva 

läkemedel  

n (%) 

Besöksgrupp  

 

n (%) 

p-värde ARR 

(%) 

NNT 

4 veckor 48 (45) 22 (20) < 0,001 25  4 

18 veckor 60 (62) 56 (51)     0,19 11  9 

 

 

De sekundära effektmåtten inkluderar andra mätskalor, som gjordes vid baslinjen, vecka 4 

och vecka 18, tabell IX. 
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Tabell IX. Sekundära effektmått vid baslinjen vecka 4 och vid vecka 18 i SSRI- respektive 

besöksgruppen. 

 SSRI 

Medelvärde SD 

Besöksgruppen 

Medelvärde SD 

p-värde 

EQ-5D utility baslinje 0.68 ±  0.24 0.69 ± 0.23  

EQ-5D utility vecka 4 0,75 ± 0.20 0,70 ± 0.25 0,059 

EQ-5D utility vecka 18 0,76 ± 0.24 0,77 ± 0.24 0,68 

EQ-5D VAS baslinje 54.6 ± 22.2 51.5 ± 23.4  

EQ-5D VAS vecka 4 58,6 ± 24.7 53,5 ± 24.3 0,20 

EQ-5D VAS vecka 18 56,8 ± 29.9 57,6 ± 28.8 0,63 

MAMA baslinje 33.0 ± 5.6 32.1 ± 5.1  

MAMA vecka 4 35,3 ± 6.1 33,5 ± 5.3 0,05 

MAMA vecka 18 37,1 ± 5.2 36,1 ± 4.8 0,14 

 

EQ-5D utility visar att båda grupperna förbättrar sig där siffran 1 motsvarar fullständig 

hälsa. Gruppen som får SSRI förbättrar sig snabbare fram till vecka 4, vid vecka 18 är 

poängen likvärdiga. Enligt EQ-5D VAS ses liknande tendenser där SSRI-gruppen skattar 

sin hälsa något bättre vid vecka 4 men där skillnaden vid vecka 18 inte längre finns. I 

SSRI-gruppen skattar sig deltagarna sämre vid vecka 18 än vid vecka 4.  

En siffra på ≥ 23 efter 3 månader på MAMA-skalan indikerar att modern inte har anpassat 

sig i tillräcklig hög grad till rollen som mamma. Varken i SSRI-gruppen, 37.1 vid vecka 

18, och i besöksgruppen, 36.1 vid vecka 18, har detta uppnåtts.  

 

 

 

Studie 4 
 

The use of paroxetine and cognitive-behavioral therapy in postpartum depression and 

anxiety: a randomized controlled trial (Misri et al., 2004). 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att se om kognitiv beteendeterapi som tillägg till antidepressiv 

behandling har bättre effekt än endast behandling med antidepressiva läkemedel vid PPD. 

 

Studiedesign 

 

Personer, som efter fastslagen diagnos från en psykiatriker enligt DSM-IV inom 6 månader 

efter förlossning, kunde inkluderas i studien. Kompletterande instrument som användes var 

HAM-D med 21 punkter, Hamilton Rating Scale for Anxiety (HAM-A) 14 punkter, Yale-

Brown Obsessive Compulsive Scale (YBOCS) och EPDS. Personerna rekryterades mellan 

april 2002 och april 2003.  
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Inklusionskriterierna var en poäng ≥18 på HAM-D,  ≥20 på HAM-A och ≥12 på EPDS. 

Detta innebär att deltagarna hade en depression som var minst medel/svår, ångestsymptom 

mild/medel och en indikation på PPD enligt EPDS. Vidare var kriterierna en ålder mellan 

18 och 40 år, förståelse av det engelska språket, en förlossning som skedde mellan vecka 

37-42 och resulterade i ett friskt barn med en vikt på minst 2.5 kg, icke-rökare samt var 

villig att använda ett preventivmedel för att undvika en graviditet under testperioden. 

Exklusionskriterierna var om kvinnorna var psykotiska, självmordsbenägna, missbrukare, 

gick i terapi eller fick annan psykotrop behandling eller som inte kunde ta paroxetin av en 

medicinsk orsak. 

 

Under en 12-månaders period rekryterades 40 kvinnor som mötte kriterierna. 4 av dessa 

kvinnor ville inte delta och 1 försvann på grund av en allergisk reaktion mot läkemedlet. 

Av de 35 återstående kvinnorna fullföljde 32 av dessa studien. De 3 som försvann var på 

grund av att de inte fullföljde behandlingen (2) och 1 lades in på sjukhus på grund av 

självmordstankar. 

 

De som deltog i studien hade uppföljande möten under varje vecka fram till vecka 6 och 

sedan ett möte vid vecka 8 respektive 12. Vid varje besök utvärderades effekt och 

eventuella biverkningar. HAM-A, HAM-D och YBOCS testades vid varje besök. Vid 

besöket under vecka 12 gjordes även ett test med EPDS. 

 

Paroxetin gavs i en dos som var 10 mg vid första besöket. Dosen kunde sedan anpassas för 

varje patient upp till en maxdos på 50 mg. Remissionen sattes till en minskning av HAM-D 

och HAM-A till ≤7. Gruppen som även fick KBT gick på en timmes lång session varje 

vecka. KBT-sessionen utfördes av en psykolog som följde en manual anpassad för kvinnor 

med post partum depression. Data analyserades enligt ITT. 

 

 

Resultat 

 

De två grupperna skilde sig inte åt signifikant vid baslinjen, tabell X. Signifikansnivån 

sattes till 0,05. Båda grupperna förbättrades vad gäller samtliga mätinstrument från 

baslinjen till vecka 12, tabell X. Det var dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

En tendens sågs att gruppen som fick både paroxetin och KBT nådde remission fortare (9.5 

veckor) i jämförelse med behandling av enbart paroxetin (11.16 veckor). Detta var dock 

ingen signifikant skillnad. För att nå remission låg medeldosen av paroxetin i gruppen med 

kombinationsbehandling på 32.5 mg och för paroxetingruppen på 36.25 mg. 

 

 

  

 

 

 



 

39 

 

 

Tabell X. Medelvärdet av poängen på skalorna med SD som deltagarna fick vid baslinjen och vid 

vecka 12.   

 Paroxetin 

 Medelvärde, SD 

Paroxetin + CBT 

Medelvärde, SD 

HAM-D baslinje 

               12 veckor 

22.06 ± 3.38 21.16 ± 2.03 

4.5 ± 4.27 6.00 ± 7.09 

HAM-A baslinje 

               12 veckor 

20.31 ± 6.58 21.32 ± 8.22 

6.06 ± 5.92 6.68 ±7.54 

EPDS     baslinje 

               12 veckor 

18.15 ± 6.45 18.87 ± 4.42 

9.71 ± 5.17 8.64 ± 5.51 

YBOCS baslinje 

               12 veckor 

7.12 ± 6.8 12.37 ±10.24 

2.13 ± 4.92 3.26 ± 5.91 

 

 

Tabell X visar att deltagarna gick från en svår depression till inga tecken på depression 

enligt HAM-D. HAM-A visar en minskning på ångestskalan från mild/medel till inga 

symptom/mild i båda grupperna. Slutvärdet på EPDS-skalan visar att båda grupperna 

nådde en siffra < 12 vilket visar att inga indikationer på PPD finns. YBOCS-värdet vid 

baslinjen visar att Paroxetin/CBT-gruppen har lindriga tvångstankar medan 

paroxetingruppen är på gränsen för att ha subkliniska tvångssyndrom. Båda grupperna har 

vid 12 veckor subkliniska tvångstankar. Baslinjevärdet på CGI-S visar på en medelsvår 

sjukdom i båda grupperna vilket minskades till normal/emotionellt instabil. Den kliniska 

sjukdomsbilden vid samtliga tester gäller för genomsnittet av deltagarna. 

 

Vid det sista besöket mättes även responsen på samtliga mätinstrument. Resultaten ses i 

tabell XI. 
 

Tabell XI. Respons efter 12 veckors behandling. 

 Paroxetin  

n (%) 

Paroxetin + CBT  

n (%) 

ARR 

 

ARI 

 

NNT NNH 

HAM-D
0 

14/16 (87.5) 15 (78.9) - 8,6 - 12 

 

HAM-A
1 

12 (75) 16 (84.2) 9,2
  

- 11 - 

EPDS
2 

8 (61.5) 7 (58.3)  3,2  32 

YBOCS
3 

8 (80.0) 11 (78.6)  1,4  71 
0 
≥50 % minskning     

1 
≥50 % minskning                                      

 

2 
≥50 % minskning                                     

 

3 
≥60 % minskning                                    
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Studie 5 
 

Post partum depression: a randomized trial of sertraline versus nortriptyline (Wisner et 

al., 2006). 

 

Syfte 

 

Syftet var att undersöka om SSRI-läkemedlet sertralins effekt på kvinnor med post partum 

depression är bättre än behandling med det tricykliska antidepressiva läkemedlet 

nortriptylin. 

 

Studiedesign 

 

Studien var en randomiserad, dubbelblind studie som pågick under 8 veckor. Personerna 

som deltog var mellan 15-45 år, hade en diagnos av egentlig depression enligt DSM IV. 

Diagnosen var fastslagen inom 4 veckor efter förlossningen. Behandlingen skulle påbörjas 

inom 3 månader efter förlossningen och för att inkluderas skulle mödrarna ha en poäng på 

18 eller högre enligt HRSD med 17 punkter, vilket visar på en svår depression. 

Exklusionskriterierna var om personerna inte kunde behandlas med TCA på grund av 

kontraindikation, om personen genomgick någon annan psykiatrisk behandling eller om de 

hade en annan psykologisk sjukdom förutom ångest- eller paniksymtom. 109 kvinnor 

deltog i studien varav 95 var kvar vid undersökningen efter 4 veckor och 83 fanns kvar vid 

8 veckor. Efter 8 veckor var det en uppföljningsperiod där 49 kvinnor återstod och av dessa 

var 20 stycken kvar efter 20 veckor.  

 

Doseringen av sertralin började på 25 mg och för nortriptylin 10 mg. Maxdoseringen för 

sertralin var 200 mg och för nortriptylin 150 mg. Om personerna nådde remission (HRDS 

<7) eller fick allvarliga biverkningar ökades inte dosen. Deltagare uteslöts ur studien vid 

allvarliga biverkningar, om de inte tog läkemedlet på 3 dagar, inte hade tagit läkemedlet 

under sammanlagt 7 dagar, hade missat 2 utvärderingar, blev självmordsbenägna eller fick 

ökade poäng på HRSD-skalan. 

 

Resultat 

 

Det primära effektmåttet för studien var respons vid vecka 8, vilket innebar en minskning 

på 50 % enligt HRSD från baslinjen till vecka 8, samt att mäta remission vid vecka 8 som 

var <7 på HRSD-skalan. Studien mätte även tiden till respons och remission, kontinuerlig 

mätning av HRSD från baslinjen till vecka 8 och mätning enligt CGI vid vecka 8.  

Vid intent-to-treat analysen som gjordes vid vecka 4 hade 27 % i sertralingruppen (SERT) 

och 30 % i nortriptylingruppen (NTP) nått remission, tabell XII.  Vid samma tidpunkt hade 

46 % i SERT-gruppen och 56 % i NTP-gruppen nått respons. Vid vecka 8 var siffrorna 46 

% (SERT) och 48 % (NTP) för remission och 56 % (SERT) respektive 69 % (NTP) för 

respons. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan grupperna. 
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Tabell XII. Remssion och respons vid vecka 4 och 8.  

 Sertralin  n (%) Nortriptylin n (%) P-

värde 

ARI (%) NNH 

Vecka 4       

Remission
1 

15/55 (27) 16/54 (30) 0,79 3  33  

Respons
2 

25/55 (46 ) 30/54 (56 ) 0,29 10  10  

Vecka 8      

Remission
1 

25/55 (46) 26/54 (48) 0,79 2  50  

Respons
2 

31/55 (56 ) 37/54 (69) 0,19 13  7.7  

1 
< 7 på HRSD-17 

2 
minst 50 % minskning på HRSD-17 

 

Mätningen vid vecka 8 skedde med de personer som hade deltagit i studien ≥ 5 veckor. Där 

nådde 80 % respons i SERT-gruppen och 77 % i NTP-gruppen, tabell XIII.  Remission 

nåddes av 67 % (SERT) och 55 % (NTP). Ett värde på CGI-skalan mellan 0-1 fick 94 % av 

deltagarna oavsett behandling. 

 

Tabell XIII.  Remission och respons efter 8 veckor med deltagare som fått behandling 

under minst 5 veckor. 

 Sertralin  n (%) Nortriptylin n (%) P-värde ARR 

(%) 

NNT 

Vecka 8      

Remission
1 

24/36 (67) 26/47 (55) 1,0 12 8.3 

Respons
2 

29/36 (80) 36/47 (77) 1,0 3 33.3 
1 
< 7 på HRSD-17 

2 
minst 50 % minskning på HRSD-17 

 

 

Fler deltagare bland de som behandlades med sertralin försvann från studien under de åtta 

första veckorna (23/55) i jämförelse med nortriptylin (13/54). Bland de som lämnade 

studien av egen vilja fanns det en signifikant skillnad mellan grupperna. Det var dock 

ingen skillnad vad gäller utgång ur studien på grund av biverkningar eller hypomani.  

 

Biverkningarna som uppstod var lite olika i de två behandlingsgrupperna. I NTP-gruppen 

fick fler ökad törst efter vecka 3, muntorrhet och förstoppning. I SERT-gruppen var det 

vanligare med huvudvärk, svettningar och värmevallningar som störde sömnen. 
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Jämförande resultat av studierna 1-5 

 
Tabell XIV ges en sammanfattning kring utfallet av NNT och ARR med tillhörande 

konfidensintervall. NNT och ARR utgår ifrån de primära effektmåtten.  

 

 
Tabell XIV. Tabellen visar en översikt över ARR, ARI, NNT och NNT med tillhörande 

konfidensintervall. 

 

* - ARR eller ARI har ett konfidensintervall som går från ett negativt tal till ett positivt tal, vilket 

gör det osäkert. 

 

 

 Effektmått ARR* 

(%) 

ARI* 

(%) 

Konfidensintervall 

95 % 

NNT NNH Konfidensintervall 

95 % 

Studie 

1 

 

Remission 15  

 

 -15.28% till 

45.28% 

6,7  - 

Respons 15  

 

 -14.64% till 

44.64% 

6,7  - 

Studie 

2 

Remission 22   3.09% till 42.62% 4,5  2.3 till 32.3 

Respons 12   -11.05% till 

33.91% . 

8,3  - 

Studie 

3 

Andel < 13 

på EPDS 

25   13.64% till 37.64% 

. 

4  2.7 till 7.3 

Studie 

4 

Respons ≥ 

50 % 

minskning 

HAM-D 

 

 
8,6 

 
 -15.91% till 

33.02%   

 

 
11,6

 
 

 

- 

Respons ≥ 

50 % 

minskning 

HAM-A 

9,2
 

 -15.91%  till  

33.02%  

10,9  - 

Respons ≥ 

50 % 

minskning 

EPDS 

 3,2    -35.23%  till  

41.64% 

 31,2    - 

Respons ≥ 

60 % 

minskning 

YBOCS 

 1,4    -35.23%  till  

41.64% 

 71 ,4 - 

Studie 

5 

Remission 
 

2 -16.04% to 21.42% 
 

50 - 

Respons  13 -5.88% till 30.19% 
 

7,7 - 
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DISKUSSION 

 

 

Samtliga studier ger ett positivt utfall av behandling. I studie 1, 4 och 5 jämförs SSRI med 

någon form av samtalsterapi eller annan läkemedelsbehandling (TCA med nortriptylin). Då 

de andra behandlingsmetoderna verkar ha lika god effekt vad gäller respons och remission, 

kan inte behandling med SSRI motiveras att använda framför någon av de andra 

metoderna. I studie 2, där placebo används mot paroxetin, ses en fördel för paroxetin vad 

gäller remission. Studie 3 visar på en fördel för SSRI under de första 4 veckorna. 

Skillnaderna i studie 2 och 3 är signifikanta. Den kliniska sjukdomsbilden förbättras med 

alla behandlingsmetoder, det finns dock ingen signifikant skillnad mellan metoderna. 

Säkerheten i studiernas resultat ska ses mot studiernas trovärdighet, där brister finns i 

studiedesignen. 

 

Dosering och behandlingstid 
 

Enligt läkemedelsboken (2011-2012) är låga doser vid behandling av depression en 

anledning till att effekten uteblir. Doseringsintervallet för sertralin är 50-200 mg och för 

paroxetin 20-50 mg.  

 

När det gäller sertralin var medeldoseringen i studie 1 65.0 ± 23.5 mg/dygn, i studie 3 gavs 

50 mg som initialdos och för studie 5 fanns det ett doseringsintervall på 25-200 mg. För 

sertralin fanns inga siffror på medeldoseringen vid behandlingens slut för studie 3 och 5, 

varför det är oklart om patienterna låg inom rekommendationen. I studie 1 diskuterade 

författarna själva om huruvida dosen var tillräcklig då många av de som försvann från 

studien endast tog 50 mg. Detta är en möjlig förklaring till utebliven effekt hos de som 

hoppade av då 50 mg är i underkant av doseringsintervallet 

 

För paroxetin låg medeldoseringen på 21.1 ±10.7 mg i studie 2, en initialdosering på 20 mg 

i studie 3 och en medeldosering på 36.25 mg i studie 4. Man kan således konstatera att för 

paroxetin låg dosen i samtliga studier inom behandlingsrekommendationen. I studie 2 

kunde deltagarna som fick paroxetin ha uppnått ett bättre resultat med en högre dos. 

 

En annan faktor för ett bra behandlingssvar är tidsaspekten. Läkemedelsboken (2011-2012) 

rekommenderar en behandling under minst 8-12 veckor, där en första signal av 

behandlingen kan förväntas komma efter 2 veckor. Studie 1, 2 och 5 pågick under 8 

veckor, studie 3 under 18 veckor och studie 4 under 12 veckor. En behandlingsperiod på 8 

veckor anses vara på gränsen för att få ett korrekt behandlingssvar varför detta kan ha 

påverkat resultatet. 
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Studiedesign 
 

Vid en förlossningsdepression kan det ses som oetiskt att ha en placebokontrollerad studie. 

Dock menar Leung och Kaplan (2009) att detta är nödvändigt för att styrka effekten av ett 

läkemedel. Endast studie 2 är en renodlad placebokontrollerad studie vilket kan ses som en 

styrka vid jämförelse mellan de olika studierna.  

 

Samtliga studier som granskades var randomiserade, vilket gör att trovärdigheten ökar. 

Dock var det endast studie 1 och 5 dubbelblind. I studie 2 var studiegruppen blind för vilka 

som fick behandling, men det framgår dock inte om personerna i studien var det. I studie 4 

fick båda grupperna den aktiva substansen med skillnaden att den ena gruppen fick 

samtalsterapi varför det inte kunde vara en dubbelblind studie. Studie 3 var inte heller 

dubbelblind. Studier som inte är dubbelblinda riskerar alltid att få en påverkan utifrån hur 

personerna tänker kring behandlingen.  

 

Studie 3 och 4 analyserar resultatet enligt ITT. Studie 1 använder sig av ITT fram till vecka 

8 för att under sista mätningen vid vecka 12 endast ha med de personer som var kvar i 

studien.  Studie 5 mäter både enligt ITT och endast med de personer som har fullföljt ett 

antal veckor av behandlingen. Studie 2 redovisar inte huruvida ITT har använts. 

 

Att inte använda sig av ITT innebär att resultaten kan vinklas för att framstå som bättre. 

(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psb.21/pdf ) Detta blir påtagligt i studie 5 där 

resultatet förbättras väsentligt när deltagare endast inkluderas om de har genomfört 

behandlingen under en viss tid. Detta frångår principen med ITT. 

 

För att kunna säkerhetsställa att en skillnad mellan två grupper i en studie finns behövs en 

powerberäkning (http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/2053/). 

Studie 1 och 2 har genomfört en powerberäkning där de 42 deltagarna i studie 1 borde ha 

varit 326 för att uppnå power på 90 %. I studie 2 deltog 70 personer, för att uppnå 80 % 

power skulle 120 personer deltagit i studien. I studie 3 och 4 diskuterar författarna att fler 

deltagare hade behövts för att säkerhetsställa resultatet, dock utan powerberäkning. I studie 

5 finns ingen diskussion kring detta. 

 

Gemensamt för studie 1-4 är att det låga antalet deltagare försämrar möjligheten att dra 

slutsatser kring resultatet. Studie 3-5 där ingen powerberäkning har gjorts bidrar till att 

ifrågasätta dess design. 

 

En faktor kring antalet deltagare är även hur många som återstår vid studiens slut. Vid < 80 

% kan resultatet ifrågasättas (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psb.21/pdf). 

Studie 1, 3 och 4 ligger över denna gräns medan studie 2 (44%) och studie 5 (67%)  

hamnar under 80 %. 

 

I studierna skiljer det sig åt vid vilken tid efter förlossningen som mödrarna involveras i 

studien. Enligt riktlinjer för användning av EPDS ska detta ske 6-8 veckor efter 

förlossningen, innan det anses moderns tillstånd bero allt för mycket på dagsformen 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psb.21/pdf
http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/2053/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psb.21/pdf
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(http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Psykisk-halsa/Depression-hos-nyblivna-

mammor-och-screening-med-EPDS-Psykisk-halsa/). I Studie 1, 2 ,4 och 5 ska depression 

vara fastslagen från förlossningen fram till 6 månader.  Endast studie 3 har en gräns efter 

förlossningen, vecka 6 -26. I studie 5 ska kvinnan ha en fastlagen diagnos inom 4 veckor 

efter förlossningen vilket kan ge högre poäng på skalan. Leung och Kaplan (2009) 

beskriver att en post partum depression ofta uppkommer 6-12 veckor efter en förlossning 

och upp till 1 år efter.  

 

En aspekt som kan ha en inverkan på resultatet är påverkan från en sponsor. Studie 1 och 3 

har ingen sponsor medan studie 2, 4 och 5 kan ha påverkats av läkemedelsföretag som står 

bakom studien. 

 

 

Diagnos och skattningsskalor 
 

Studie 1, 2, 4 och 5 använder sig av DSM-IV vid bedömning om en depression föreligger 

och studie 3 av ICD-10. Studierna använder sig av olika skalor vilket gör det svårt att 

jämföra de olika effektmåtten. Nedan presenteras de gemensamma effektmåtten. 

 

Studie 4 och 5 använder sig av Hamiltonskalan som primärmått där respons innebär en 

minskning med minst 50 % på skalan. SBU:s rapport visar att denna sänkning är rimlig att 

använda vid mildare depressioner (SBU, 2004). Studie 4 använde sig även av HAM-A, 

EPDS och YBOCS för att mäta responsen. 

 

Studie 2 och 4 använder Hamiltonskalan för att mäta remission, som sätts till HRSD ≤ 8 

samt HRSD ≤7. Denna mätmetod är att föredra vid svårare depressioner då en minskning 

med 50 % fortfarande kan innebära en hög poäng, om utgångsvärdet är högt, varför en 

poänggräns kan vara en tydligare markör (SBU, 2004). För att mäta respons använde 

studie 2 CGI som skala. 

 

Studie 1, 3 och 4 använder EPDS för att mäta effekten av behandlingen. EPDS har ett 

vetenskapligt stöd. En poäng över 12-13 är satt som gräns för en vidare diagnos av en 

möjlig depression (SBU 2012). Studie 1 har en respons som innebär en minskning på 50 % 

på EPDS-skalan eller MADRS och remission satt till < 10 MADRS eller < 7 på EPDS. 

Detta upplägg att nå respons eller remission utifrån någon av skattningsskalorna gör att fler 

kan visa förbättring även om så inte är fallet. Vid en tillförlitlig skala skulle båda dessa inte 

behöva räknas med, vilket visar på svårigheten att bedöma en depression. 

 

Tillsammans med Hamiltonskalan är MADRS den mest använda skattningsskalan för 

expertbedömning. Vid användning av båda skalorna kan det resultera i utslag på endast den 

ena skalan vilket gör att det kan ifrågasättas vad skalorna mäter (SBU, 2004). 

 

 

 

http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Psykisk-halsa/Depression-hos-nyblivna-mammor-och-screening-med-EPDS-Psykisk-halsa/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Psykisk-halsa/Depression-hos-nyblivna-mammor-och-screening-med-EPDS-Psykisk-halsa/


 

46 

 

Resultat – gemensamma effektmått 
 

Utfall av EPDS 

 

I studie 1 fanns ingen signifikant skillnad mellan de som fick sertralin + samtalsterapi och 

de som fick samtalsterapi + placebo. I studie 4 som även den mätte respons utifrån en 50 

%-ig minskning av EPDS, fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan behandling 

med paroxetin eller paroxetin kombinerat med samtalsterapi. I studie 1 nådde en något 

högre procentandel respons i gruppen som fick sertralin adderat. I studie 4 gav addering av 

samtalsterpai till paroxetin inget utslag på procentanatalet som nådde respons. I båda 

studierna kunde en effekt av behandlingen ses med minskade poäng på samtliga skalor. 

Utifrån dessa studier kan man dock inte säga att läkemedel har någon ytterligare effekt i 

samband med samtalsterapi. Studie 4 visade att behandling med endast paroxetin har en 

lika god effekt som att addera samtalsterapi. På samma sätt visade studie 1 dock att endast 

samtalsterapi ger samma utslag som att addera sertralin till denna behandling. 

 

Studie 3 mäter utifrån antalet som hamnar under 13 på EPDS-skalan. Under de 4 första 

veckorna ses en signifikant skillnad mellan de som får behandling med SSRI och de som 

ingår i gruppen som fokuserar på aktivt lyssnande. I behandlingsgruppen har 45 % fått en 

poäng under 13 medan siffran för den andra gruppen är 20 %. Efter 18 veckor har 

procentandelen av de som har  en siffra under 13 på EPDS, ökat i båda grupperna dock ses 

inte längre någon signifikant skillnad. Efter vecka 4 är det valfritt för deltagarna som är 

randomiserade till de olika grupperna att välja om de vill ha behandling med läkemedel 

eller samtalsterapi eller båda. Detta gör att det blir svårare att jämföra resultaten. Denna 

studie ger dock en indikation på att behandling med SSRI kan ge en effekt i jämförelse 

med aktivt lyssnande.  

 

Utfall av Hamiltonskalan 

 

I Studie 4 och 5 mättes respons utifrån en 50 % -ig minskning på Hamiltonskalan. I studie 

4 nådde 87.5 % respons i gruppen som fick endast paroxetin och 78.9 % i gruppen med 

samtalsterapi adderat till paroxetin. I studie 5 var siffrorna 56 % i sertralingruppen och 69 

% i nortriptylingruppen (utifrån ITT analysen). I studie 4 ger båda behandlingarna en 

minskning på skalan som är signifikant från baslinjen  men ingen signifikant skillnad 

erhålls mellan grupperna. Studie 5 anger inte poängen på skalan vilket gör att förändringen 

av poängen inte kan följas. Studie 4 visar en större förbättring vad gäller respons. Vid en 

jämförelse mellan SSRI-läkemedlen, sertralin och paroxetin  är det nästan 30 % fler som 

når respons med paroxetin. Svårigheten med att jämföra resultaten ligger i att de använder 

olika Hamilton-skalor. I rapporten från SBU (2004) behandlas denna fråga som ett 

potentiellt problem vid jämförelse mellan studier, de poäng som anges i studier kan komma 

från olika Hamiltonskalor. 

 

Studie 5 mäter även hur många som har nått remission d.v. s < 7 på Hamiltonskalan. Dessa 

är 46 % i sertralingruppen och 48 % i nortriptylingruppen. Studie 2 mäter remisson utifrån 
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Hamiltonskalan ≤ 8. I placebogruppen når 15 % remission och i paroxetingruppen är 

siffran 37 % . Skillnaden mellan dessa grupper är signifikant. Studie 2 redovisar sjunkande 

poäng i båda grupperna under behandlingstiden men med en större förbättring i 

paroxetingruppen. Skillnaden i poängminskning är dock inte signifikant mellan grupperna.  

 

Utifrån resultaten i studie 2 och 4 ger läkemedelsbehandling en förbättring även med 

utgångspunkt i Hamiltonskalan. I studie 2 ses denna förbättring specifikt för läkemedel 

gentemot placebo. Studie 4 förstärker de tidigare resultaten utifrån EPDS-skalan att 

läkemedel inte verkar ha någon ytterligare effekt i jämförelse med samtalsterapi. Studie 5 

visar att sertralin har lika god effekt som nortriptylin. 

 

Beräkningen av ARR och NNT visar genom konfidensintervallen att det råder en osäkerhet 

kring hur resultaten ska tolkas. I studie 1, 4 och 5 kan inte resultaten tolkas utifrån ARR då 

det erhålls en stor spridning på konfidensintervallet från minus till plus. I studie 3 kan det 

dock ses att efter 4 veckors behandling hamnar ARR på 25 % (CI 13.64 – 37,64) med ett 

NNT-tal på 4 (CI:2,7-7,3). Detta tillsammans med den signifikanta skillnaden ger ett 

positivt utslag för SSRI. I studie 2 fås ett NNT tal på 5, vad gäller remission, vilket skulle 

kunna indikera ett lika bra värde som i studie 3. Detta konfidensintervall för NNT sträcker 

sig dock från 2,3 till 32,3, vilket gör det svårare att dra en slutsats då en stor osäkerhet 

råder i denna studie. ARR i denna studie hamnar på 22 % (CI:3,09-42,62), det visar att det 

finns en variation i möjliga svar som varierar från ett liten skillnad till en ganska stor 

skillnad.  

 

Klinisk förbättring 

 

Vid mätning med EPDS-skalan finns inga intervaller i poängsystemet som visar hur svår 

depressionen är. Skalan utgår ifrån att ett värde på ≥ 12 indikerar en möjlig post partum 

depression, mätt med svenska mått (www.folkhalsoguiden.se, 2013). I studie 1, 3 och 4 

använder man sig av EPDS som ett primärt effektmått. I studie 4 hamnar båda grupperna 

under 12 vilket indikerar att deltagarna inte har symptom på PPD. I studie 1 hamnar 

gruppen som behandlas med BDP + sertralin under 12 medan BDP + placebogruppen 

hamnar på 12,5. Enligt EPDS-skalan indikerar medelvärdet att denna grupp fortfarande har 

tecken på PPD. 

 

I studie 3 blir skalan otydlig då de använder ≤ 13 för att inte ha någon möjlig diagnos. Med 

denna skala hamnar båda grupperna under denna gräns. Dock har besöksgruppen ett värde 

på 12,6 vilket enligt svenska mått fortfarande skulle indikera på en möjlig PPD.  

Det intressanta i dessa studier är då att grupperna där något SSRI - läkemedel är inkluderat, 

är kliniskt friska enligt EPDS.  

 

I studie 1 är det andra effektmåttet MADRS. Deltagarna startar med lindriga 

depressionssymtom. Poängen för inga depressionssymptom ligger på < 10. Vid studiens 

slut har BDP + sertralin medelvärdet 5,94 och BDP + placebo 9,95 vilket innebär att båda 

grupperna är friska.  
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I studie 2,4 och 5 har deltagarna vid baslinjen en svår depression enligt Hamiltonskalan. I 

studie 2 hamnar båda grupperna inom ramen för mild depression vid den avslutande 

mätningen, dock är placebogruppen närmare gränsen för medelsvår depression, ≥14, med 

ett medelvärde på 13,3. Paroxetingruppen med ett medelvärde på 8,6 ligger närmare 

intervallet som innebär att ingen depression föreligger vilket är ≤ 7. Detta stärks med 

tidigare diskussion kring att fler når remission, ≤ 7, i paroxetingruppen. I studie 4 går båda 

grupperna från en svår depression till inga tecken på depression. Deltagarna i studie 5 har 

även de en svår depression vid studiens start. Enligt remissionen, ≤ 7, når 46 % 

(sertralingruppen) respektive 48 % (nortriptylin) detta. Dessa har då inga tecken på 

depression enligt Hamiltonskalan. I denna studie finns inga medelvärden redovisade, 

varför man inte kan följa förbättringen. Responsen på 50 % minskning på Hamiltonskalan 

blir svår att tyda då man inte vet vilken poäng deltagarna hamnade på. 

 

De grupper där paroxetin är inkluderat visar på goda resultat då medelvärdet indikerar att 

ingen depression föreligger.   

 

I studie 2 har man även CGI-S som ett effektmått. Denna skala stärker paroxetins effekt 

gentemot placebo då deltagarna går från en medelsvår sjukdom till en mild i 

placebogruppen och till en normal/emotionellt instabil i paroxetingruppen. 

 

Som nämnts ovan visade sig båda grupperna i studie 4 bli friska enligt HAM-D och EPDS. 

De övriga effektmåtten HAM-A och YBOCS visar samma tendenser då båda grupperna 

går från mild/medel på HAM-A till inga symtom/mild. Vad gäller YBOCS slutar båda 

grupperna på subkliniska tvångssyndrom. 

 

Andra studier 
 

Forskning kring effekten av SSRI-läkemedel vid post partum depression är begränsad. 

Detta gäller speciellt för RCT-studier. Appleby et al. (1997) undersökte fluoxetin i 

jämförelse med placebo och samtalsterapi vid post partum depression. Deltagarna fick 

placebo tillsammans med 1 eller 6 sessioner med KBT eller fluoxetin tillsammans med 1 

eller 6 sessioner med KBT. Två av skalorna som användes var EPDS och Hamiltonskalan. 

Fluoxetin var signifikant bättre än placebo på båda skalorna. Sex sessioner med KBT 

visade sig signifikant bättre än 1 session på Hamiltonskalan. På EPDS -skalan var det en 

större förbättring med sex sessioner; dock var inte skillnaden signifikant. Denna studie 

visar i likhet med undersökta studier att behandling med samtalsterapi eller SSRI -

läkemedel ger effekt på kvinnor med en depression post partum. Det kan dock inte heller i 

denna studie avläsas någon skillnad mellan SSRI eller samtalsterapi eller någon ytterligare 

effekt att kombinera dessa. 
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Andra studier som är gjorda på SSRI och effekten på post partum depression inkluderar 

endast små studier som inte är RCT-studier. Pearlstein et al. (2007) redovisar några av 

dessa där sertralin, fluvoaxamin och fluoxetin visat sig ge effekt.  

 

Slutsatsen vad gäller SSRI:s effekt för denna litteraturstudie är begränsad till sertralin och 

paroxetin förutom vid studie 3 där ett specifikt SSRI – preparat inte kan pekas ut. Sertralin 

och paroxetin är de två inom SSRI där ammande barn löper minst risk för påverkan. Denna 

forskning är dock begränsad till korttidsstudier varför samtalsterapi kan vara att föredra 

initialt för ammande kvinnor (Läkemedelsboken, 2011-2012).  

 

 

SLUTSATS 

 

Samtliga studier ger ett positivt utfall av behandling. I studie 1,4 och 5 jämförs SSRI med 

någon form av samtalsterapi eller annan läkemedelsbehandling (TCA med nortriptylin). Då 

de andra behandlingsmetoderna verkar ha lika god effekt, vad gäller respons och 

remission, kan inte behandling med SSRI motiveras att använda före någon av de andra 

metoderna. Dock ses ett något bättre utslag av respons och remission i studie 1 även om 

skillnaden inte är signifikant. I studie 2 där placebo används mot paroxetin ses en fördel för 

paroxetin vad gäller remission. Studie 3 visar på en fördel för SSRI under de första 4 

veckorna. Skillnaderna i studie 2 och 3 är signifikanta.  

 

I samtliga studier förbättras den kliniska sjukdomsbilden. En tendens kan ses att de grupper 

där något SSRI - läkemedel ingår förbättras något mer vad gäller medelvärdet. 

 

Slutsatsen efter studierna baserade på resultatet visar att SSRI är effektivt vid behandling 

av PPD vad gäller respons, remission och förbättrad klinisk symptombild. Studiernas 

design bidrar dock till att resultatet kan ifrågasättas vad gäller deltagarantal, studiernas 

längd, bortfall (2,5), ITT (1, 5), placebo(1,3,4,5) och dubbelblindning (2,3,4). Dessa 

faktorer minskar studiernas trovärdighet.  

 

I framtiden vore det intressant med större studier där man använder sig av samma 

effektmått och skattningsskalor. Detta skulle underlätta en jämförelse och möjligheten att 

kunna dra en mer underbygd slutsats. 
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