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Sammanfattning  

n-3 fettsyror har en avgörande roll som komponent av plasmamembranets fosfolipider och 

tillhör gruppen fleromättade fettsyror. n- 3 fettsyrorna har en inverkan på cellstruktur och 

funktion och viktiga fettsyror är dokosahexaensyra (DHA) och eikosapentaensyra (EPA). DHA 

och EPA bildas från Alfalinolensyra (ALA) som är essentiell, det vill säga att den måste 

tillföras via kosten därför att kroppen inte kan tillverka den själv. ALA måste därför tillföras 

antingen genom fisk-och skaldjursintag och då framförallt fet fisk eller genom kosttillskott. 

EPA och DHA finns främst i hjärnan som till 60 % består av fett.  

 

Förlossningsdepression är en åkomma som drabbar ungefär 10-20 % av barnafödande kvinnor. 

Det är en komplex åkomma som kan bero på olika miljöfaktorer, genetiska anlag men kan 

även bero på kosten. Förlossningsdepression kan bli allvarligt både för modern och för barnet.  

 

Syftet med den här studien var att genom vetenskapliga artiklar undersöka om n-3 fettsyror kan 

ha en inverkan vid förlossningsdepression och isåfall genom vilka mekanismer. Det finns idag 

inget konkret svar på om n-3 fettsyror kan hjälpa vid förlossningsdepression samtidigt som 

många studier inom området har gjorts. Denna studie hade därför som syfte att eventuellt 

kunna bidra med ytterligare kunskap om n-3 fettsyror och förlossningsdepression och om 

fettsyrorna verkligen hjälper. 

 

Resultaten från de sex artiklar i studien som undersöktes visade inte på någon tydlig koppling 

mellan halten av n-3 fettsyror och förlossningsdepression. I tre av de sex studierna kunde dock 

en liten effekt observeras. En studie visade också att en högre snarare än en lägre nivå av 

fettsyror kunde öka risken för depression. Det behövs fler studier inom området för att få ett 

konkret svar. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

n-3 fatty acids play a crucial role as a component of the plasma membrane phospholipids 

and belong to the group of polyunsaturated fatty acids. n-3 fatty acids affect cell structure 

and function and important fatty acids are docosahexaenoic acid (DHA) and 

eicosapentaenoic acid (EPA). These are formed from Alpha-linolenic acid (ALA), who is an 

essential fatty acid. It must be supplied via the diet as the body is unable to produce it itself. 

ALA must therefore be supplied either by consumption of eg. sea food, and if so preferably 

through fatty fish, or by supplements. EPA and DHA are found primarily in the brain, of 

which 60 % dry weight consists of fat.  

Postpartum depression is a condition that affects about 10-20 % of childbearing women. It is 

a complex disorder which can be caused by environmental factors, genetic predisposition, 

but also eating habits. Postpartum depression can be serious for both mother and child.  

The purpose of this study was to examine the literature in order to see if the n-3 fatty acids 

has an impact on postpartum depression, and if so, through what mechanisms. While many 

studies in this area have been made, there is currently no concrete answer on whether n-3 

can help with postpartum depression. This study was therefore intended to try and further the 

knowledge on n-3 and try to shed some light on whether fatty acids really help in cases of 

postpartum depression.  

The results showed that the six articles which were examined in this study showed no clear 

link between the levels of n-3 and postpartum depression. In three of the studies a small 

positive effect was observed. One of the articles indicated that a larger amount of fatty acids 

could actually increase the risk of depression. In conclusion, more studies are likely needed 

in order to obtain a concrete answer. 
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1 Inledning      

Omega 3 fettsyror tillhör gruppen fleromättade fettsyror och anses ha effekt mot diverse olika 

sjukdomar och tillstånd som attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), schizofreni, 

hjärt-och kärlsjukdomar, koncentrationssvårigheter och depression. Under graviditeten behövs 

n-3 fettsyror främst för fostrets neurala utveckling. De tros även kunna ha effekt mot så kallad 

förlossningsdepression. Vid en graviditet blir det ofta mycket fokus på barnet och mindre 

fokus på hur modern mår och detta examensarbete ska därför fokusera på mödrarnas mående. 

I den här litteraturstudien ska n-3 fettsyror i samband med förlossningsdepression undersökas 

för att se om, n-3 fettsyror verkligen är så bra som det verkar.  

 

1.1. Bakgrund 

1.2. Omega 3  

n-3 fettsyror har en avgörande roll som komponent i plasmamembranets fosfolipider. n-3 

fettsyrorna påverkar cellstruktur och funktion. De anses ha antitrombotiska och antiarrytmiska 

egenskaper. Dessa har även en möjlig positiv verkan genom att förebygga kardiovaskulära 

sjukdomar.  

Vanliga och viktiga n-3 fettsyror är dokosahexaensyra (DHA) och eikosapentaensyra (EPA). 

n-3 fettsyrorna EPA och DHA liksom n-6 fettsyror bildas från den essentiella fettsyran Alfa-

linolensyra (ALA). Denna fungerar som ett förstadium till fleromättade n-3 fettsyror och är 

definierad som essentiell, det vill säga att den måste tillföras via kosten genom antingen fisk-

och skaldjursintag, vegetariska källor som avokado eller kosttillskott (1).  

 

 

1.3. Hjärnan och fettsyror 

Hjärnans torrvikt består av drygt 60 % fett, där cirka 20 % består av n-3 fettsyran DHA och n- 

6 fettsyran arakidonsyra. DHA finns speciellt mellan synapserna och då särskilt i formen 

fosfolipider. Både arakidonsyra och DHA frigörs från fosfolipider, med hjälp av fosfolipas 

A2. Dessa kan ombildas till signalsubstanser. Inflammationsupplösande ämnen som har 

skyddande funktioner i hjärnan bildas från DHA och EPA. 

Intag av fiskolja ökar mängden DHA i hjärnan och även halten av enzymet kväveoxidsyntas, 

som har en central roll i hjärnans kommunikation. Denna har därför betydelse för sådana 

faktorer som inlärning och minne (2).  
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  Alfa-linolensyra (ALA) (18:3 Omega-3) 

                                    Delta-6-desaturas  

      

 18:4 Omega-3 Elongas 

             

      

 20:4 Omega-3   Delta-5-desaturas                        

         

       

 Eikosapentaensyra (EPA) (20:5 Omega-3) Elongas 

 

        

 22:5 Omega-3 Elongas  

       

  

 24:5 Omega-3 Delta-5-desaturas 

       

   

24:6 Omega-3  Beta-oxidation 

       

  

 Dokosahexaensyra (DHA) (22:6 Omega-3)    

 
 

  

Figur 1. n-3 fettsyrors metabolism  

Figuren ovan visar stegen i bildningen av n-3 fettsyrorna DHA och EPA. Fettsyrorna är 

kedjor av kolatomer. ALA som är utgångsprodukten för n- 3 fettsyrorna är essentiell, eftersom 

människan saknar enzymet som tillför dubbelbindningar vid n-3-positionen. Däremot kan 

dubbelbindningar införas på andra ställen med hjälp av desaturaser och elongaser. Resultatet 

blir fettsyror med 20 eller 22 kolatomer (3).  

  

1.4. Fettsyrornas betydelse under graviditet och amning  

Under graviditeten är det viktigt för barnets utveckling att det får i sig tillräckligt med 

fettsyror. Därför frigörs fleromättade fettsyror från moderns hjärnceller och det finns då en 

ökad risk för brist på viktiga fettsyror för denne. Detta tros kunna vara en bidragande orsak till 

trötthet efter förlossningen, men också till depression efter födelsen. Moderns nivå av DHA 

kan sjunka till hälften under graviditeten (4).   

Det kan därför vara av vikt att tillföra extra n-3 fettsyror under graviditeten, då n-3 fettsyror 

har betydelse för utvecklingen av fostrets hjärna. Under de tre sista månaderna av graviditeten 

förstoras fostrets hjärna till det tredubbla och då är det speciellt viktigt att fostret får de 

fettsyror som den behöver (5).  

    

1.5. Förlossningsdepression  

Förlossningsdepression är en åkomma som uppstår hos ca 10 – 20 % av barnafödande 

kvinnor. Förlossningsdepression är komplext och kan bero på miljö- och genetiska faktorer, 

men också hormonella förändringar som sker under och efter graviditeten kan spela en 

avgörande roll. Detta kan dock inte förklara åkomman fullt ut. Obehandlad 

förlossningsdepression kan leda till återkommande depressioner, kan ha en negativ effekt för 

utvecklingen hos den nyfödda och i allvarliga fall leda till självmord för modern och 

barnamord. 
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Låga nivåer av n-3 fleromättade fettsyror kan också det bidra till att förlossningsdepression 

utvecklas (6).   

Fiskolja tros kunna ha effekt på depression, t.ex. förlossningsdepression. Minskad 

koncentration av signalsubstansen serotonin i hjärnan kopplas till depression, men också 

halten av n-3-fettsyror. Serotoninkoncentrationen kan hänga ihop med halten n- 3 fettsyror i 

blodet och då speciellt DHA. Koncentrationen av denna fettsyra kan vara låg i blodet vid 

depression. En tillförsel av n-3 fettsyror tros kunna vara en faktor som kan hjälpa mot olika 

typer av depressioner, då detta kan öka serotoninet (2). 

Liksom depression kan för mycket stresshormoner leda till utmattning och nedstämdhet. Då 

fiskolja tros kunna öka mängden serotonin och då en högre halt serotonin leder till en högre 

stresströskel kan man anta att fiskolja ska kunna hjälpa mot depression. Dopamin som också 

är en viktig signalsubstans i det centrala nervsystemet tros även den öka i samband med intag 

av fiskolja. Dopamin bidrar till ökad koncentrationsförmåga. Både serotonin och dopamin har 

en central roll för hjärnans funktion (5).   

 

1.6. Metoder för mätning av depression  

Vanliga metoder som används för att mäta depression är Edinburgh Postnatal Depression 

Scale (EPDS). Denna består vanligtvis av cirka tio påståenden, utvecklade för att mäta 

moderns depressiva känslor under de senaste sju dagarna. Exempel på dessa kan vara ”Jag har 

känt mig glad”, där svarsalternativen kan vara ja hela tiden, ja större delen av tiden, nej inte så 

ofta och nej inte alls. Skalan går från 0-30 och fås en total poäng över tio så finns enligt EPDS 

en risk att utveckla förlossningsdepression.    

 

En annan skala som används är Hospital Anxiety and Depression Scales (HADS) som är en 

självrapporterande undersökning med 14 punkter som behandlar både oro och depression. 

Skalan behandlar emotionell stress under graviditeten och rör psykosociala aspekter så som 

negativa livshändelser, nivån av socialt stöd från vänner och familj, sociodemografiska 

aspekter som inkomst och utbildningsnivå och om modern har en stöttande livspartner (7).  

 

DSM- intervju  

DSM som står för diagnostic and statistical manual of mental disorders kan vara antingen 

frågeformulär eller intervju och innebär en självskattning av upplevda psykiska problem hos 

vuxna. DSM används inom psykiatrin för att kategorisera olika psykiska sjukdomar och 

psykisk ohälsa men används även inom forskningen. Genom frågor och att patienten beskriver 

sitt mående kan den som är professionell inom området avgöra om patienten lider av 

depression eller inte (8).   

 

1.7. Metoder för att mäta halten av n-3 fettsyror 

Blodprov kan tas för att mäta halten n-3 fettsyror och innebär att halten i erytrocyterna (röda 

blodkroppar) mäts. n-3 index är innehållet av EPA och DHA i erytrocyterna och speglar 

halten av n-3 fettsyror i kroppen (7). Ytterligare en metod, som används för att få en 

uppfattning om hur mycket n-3 fettsyror en person får via kost och tillskott, är Food- 

frequency questionnaire (FFQ). I frågeformuläret blir deltagarna i studien tillfrågade om deras 

kostvanor under en sjudagarsperiod. Frågorna fokuseras på fisk-och skaldjurskonsumtion och 

handlar om hur ofta personen får i sig detta. Det handlar också om vilken sorts fisk som intas 

och i vilken form, t.ex. varmrätt, smörgås eller tillskott av n-3 fettsyror i form av tabletter och 

fiskolja (9).  
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1.8. Rekommendationer angående intag av Omega 3 för gravida  

Livsmedelverkets rekommendationer för hur mycket fisk gravida ska få i sig ligger på två till 

tre gånger i veckan och då en portion på åtminstone 100 gram. Intaget av DHA 

rekommenderas att ligga kring åtminstone 200 mg/ dag. Gravida ska även helst undvika fisk 

från Östersjön, då dessa kan innehålla större mängd miljögifter (10).  

 

 

1.9. Mekanismer  
Det finns flera olika mekanismer som kan vara avgörande i de situationer då n-3 fettsyror 

tycks ha en roll i förlossningsdepression. I artikeln Decreased brain docosahexaenoic acid 

content produces neurobiological effects associated with depression: interactions with 

reproductive status in female rats, av levant B, Ozias MK, Davis PF, Winter M, Russell KL et 

al. (2008)gjordes en studie på råttor (honor) som matades med en diet som hade en brist på 

ALA och en kontrollgrupp med adekvat mängd. I studien observerades en koppling mellan en 

minskad nivå av DHA i hjärnan med en minskad hippocampus (en del av det limbiska 

systemet), samt en minskad mängd brain-derived neurotrophic factor (BDNF).  

BDNF är ett signalprotein som stimulerar nervtillväxt och agerar därför som en 

nervtillväxtfaktor. BDNF bidrar och stimulerar till nervcellsöverlevnad, tillväxt och 

differentiering (mognad av cellen) i det centrala men också i det perifera nervsystemet. Detta 

tros ha kopplingar till det kognitiva och på så sätt ha en roll i utvecklandet av depression men 

också en roll i minne och inlärning.  

Det observerades även ett ökat svar på kortikosteron som är av vikt i stressituationer. 

Serotonininnehållet var även minskat hos de råttor med brist på DHA i hjärnan, vilket kan ha 

en betydande påverkan på depression.  

En brist på serotonin ses ofta hos personer som är deprimerade och antidepressiva läkemedel 

fungerar genom att förhindra upptaget av serotonin och på så sätt öka mängden.  I studien 

kunde alltså observeras neurobiologiska förändringar kopplat till minskad mängd DHA i 

hjärnan. Ett minskat innehåll av n-3- fettsyran DHA i hjärnan har kunnat observeras hos 

deprimerade människor.  

Studien visade med andra ord att en minskning av DHA oberoende av reproduktiv status gav 

en minskning av BDNF-nivåer i hippocampus, liknande de neurobiologiska observationer 

som gjorts hos deprimerade individer. Under graviditeten förloras mer DHA på grund av att 

fostret behöver det för sin neurala utveckling och modern kan då få brist på DHA vilket kan 

leda till minskade nivåer av BDNF i hippocampus men även brist på serotonin, liksom ökad 

mängd kortikosteron som är negativt vid för hög halt.  

En minskning av DHA-statusen i hjärnan verkar också kunna bidra till en överdriven respons 

av HPA-axeln (stressaxeln), som innefattar kroppens svar på stressorer. Detta innebär med 

andra ord att minskning av DHA kan ge ökad respons på stressorer och kan kopplas till 

depression. 

DHA, liksom arakidonsyra, tillhör de huvudsakliga fosfolipiderna som återfinns i 

cellmembranen i hjärnan. Dessa är viktiga för hjärnans utveckling men även för struktur och 

funktion. Det är därför logiskt att DHA kan vara av vikt vid depression. DHA är viktigt vid 

hjärnans utveckling men även för fortsatt funktion.  I hippocampus finns funktioner som 

behandlar minne, inlärning och humör. Förändring av nivån av fleromättade fettsyror i 

membranets fosfolipider har kunnat observeras i hippocampus hos deprimerade individer 

(15).  
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Ytterligare en studie som har tittat på mekanismer hos möss är Involvement of the long-chain 

fatty acid receptor GPR40 in depression-related behavior, av Nishinaka T, Yamashita T, 

Nakamoto K, Kasuya F, Tokuyama S, (2014) som handlar om den G-protein-kopplade 

receptorn (GPR40) som aktiveras av långkedjade fettsyror som DHA. GPR40 är involverad i 

neurogenesen i hippocampus och det tros kunna finnas en koppling mellan BDNF-systemet 

och depression. I studien utsattes möss för stress och det kunde då observeras att nivåerna av 

DHA och arakidonsyra i hippocampus minskade efter att mössen utsatts för en stressor. DHA 

och arakidonsyra är involverade i hjärnans utveckling och funktion. Hippocampus som är 

involverad i reglering av humör tros kunna påverkas av DHA. Hos deprimerade individer har 

det kunnat observeras en förändring av nivåerna av de fleromättade fettsyrorna i 

fosfolipiderna. Då mössen i studien utsattes för stress blev de orörliga. Detta visade på ett 

depressivt beteende hos mössen. Slutsatsen drogs att en minskning av GPR40 tros kunna 

bidra till ett depressivt beteende (16).  

 

Oral consumption of alfa-linolenic acid increases serum BDNF levels in healthy adult 

humans, av Hadjighassem M, Kamalidehgan B, Shekarriz N, Baseerat A, Molavi N et al, 

(2015) Behandlar effekten av n-3 fettsyror. BDNF ökade i plasma hos de personer i studien 

som under en period fick tillskott av ALA (15 män och 15 kvinnor). Den effekten visade sig 

vara större hos kvinnor än hos män. ALA har en skyddande roll för nerver. BDNF har en roll i 

nybildandet av nervceller och minskar nervcellers apoptos och skulle därför kunna ha en 

koppling till psykisk ohälsa (17).  

 

1.10. Arbetets utgångspunkt  

Dietary supplements for preventing postnatal depression är en cochranestudie av flera studier 

som undersökt kopplingen mellan n-3 fettsyror liksom andra näringsämnen och 

förlossningsdepression. I cohranestudien inkluderades bara kvinnor som var gravida eller som 

hade genomgått förlossning de senaste sex veckorna, - och de fick heller inte lida av någon 

depression eller behandlas med antidepressiva läkemedel. 

Cochranestudien undersökte olika näringsämnen kopplat till förlossningsdepression, varav 

även n-3 fettsyror var inkluderade. Cochranestudien utgick ifrån 23 stycken rapporter efter en 

sökning av Cochrane Pregnancy and childbirth groups trials register. Det var ett arbete om n-3 

fettsyror och förlossningsdepression som uppfyllde kriterierna. Arbetet som inkluderades  

handlade om n-3 fettsyror, där DHA och EPA jämfördes med placebo. Arbetet inkluderade 

126 stycken gravida kvinnor som löpte risk att drabbas av förlossningsdepression. 42 stycken 

fick tillskott av EPA, 42 fick DHA och 42 stycken fick placebo. Kvinnor som led av 

depression eller andra psykiska sjukdomar exkluderades från studien liksom de som led av 

någon form av koagulationssjukdom samt kvinnor som tidigare fött barn. Kvinnorna fick 

tillskott eller placebo från rekryteringen (graviditetsvecka 12-20) till och med den slutliga 

kontrollen (mellan 6-8 veckor postpartum). Studien fann inga direkta effekter på 

förlossningsdepression eller någon klar koppling mellan n-3 fettsyror och 

förlossningsdepression. De andra arbetena om n-3 fettsyror och förlossningsdepression som 

cochranestudien undersökte exkluderades då redan deprimerade kvinnor inkluderades i dessa 

studier (11).  

 

Detta examensarbete utgår från denna Cochranestudien eftersom den har gått igenom så pass 

många studier angående betydelsen av olika näringsämnen (även n-3) för 

förlossningsdepression. Det fanns inget tydligt samband mellan n-3 fettsyror och 

förlossningsdepression i den artikel som valts ut och analyserats i Cochrane-studien och 

därför valdes andra artiklar som varken studerats eller ratats i Cochrane-studien i mitt 

examensarbete. 
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2. Syfte och frågeställning   
Syftet med examensarbetet var att undersöka n-3 fettsyror och dess effekter vid 

förlossningsdepression. Resultatet av studien kan bidra till kunskap om eventuell alternativ 

behandling mot lättare nedstämdhet och lindrigare depressioner. Nedan följer den 

frågeställning som ska besvaras i rapporten:  

 

Kan n-3 fettsyror ha en inverkan vid förlossningsdepression? 

3. Metod 
Detta arbete är en litteraturstudie, där information söktes via databaserna Springerlink, Web 

of science och PubMed. Litteratur valdes från Pubmed och de sökord och ordkombinationer 

som användes var Omega 3 and maternal depression, varav 57 träffar, depression during 

pregnancy and Omega 3, varav 99 träffar. Omega-3 and postpartum depression, varav 72 

träffar, och Omega 3 fatty acids and postpartum depression, varav 69 träffar. Allt som allt 297 

träffar på sökningarna. 

De sökningar som gjordes om eventuella mekanismer inkluderade sökorden DHA and brain 

and postpartum depression, och gav allt som allt 10 träffar.  

Studier som var skrivna på engelska och som inkluderade människor valdes för att begränsa 

själva sökningen, då sökorden gav ett stort antal träffar. Till en början gjordes en större, 

allmän sökning efter studier och om en artikel verkade intressant lästes abstrakten för att få en 

inblick i vad artiklarna handlade om.  

Sökningen efter sex stycken originalartiklar utgick sedan ifrån en stor Reviewstudie Dietary 

supplements for preventing postnatal depression. The Cochrane Collaboration. I den studien 

behandlas n-3 fettsyror och förlossningsdepression och ett större antal studier inkluderades. 

Artiklarna som valdes ut skulle därför inte finnas med i Cochrane-studien. Detta var ett av 

inkluderingskriterierna vid urvalet.   

Artiklarna valdes utifrån att de var gjorda i olika länder, vilket var ett av 

inkluderingskriterierna. Två av studierna skulle även vara gjorda i länder där befolkningen 

tenderar att ha högre fiskkonsumtion; varav Norge och Japan valdes ut. På det sättet blev det 

mer utspritt och mer pålitligt då kosten kan skilja mellan olika länder. Studierna skulle också 

ha en variation gällande metoder, vilket var en fördel då det på så sätt går att diskutera 

validiteten av olika metoder för mätning av n-3 halten och förlossningsdepression.  

Majoriteten av studierna skulle även ha EPDS som metod, vilket fyra av de sex studierna som 

valdes ut hade. Lika många skulle också använda sig av FFQ i sin metod, vilket fyra av de sex 

studierna hade. Detta för att enklare kunna diskutera validiteten av dessa frågeformulär. 

Hälften av de sex studierna mäter fettsyrorna med hjälp av blodprov. Detta valdes delvis 

medvetet då trots att blodprov kan ge en mer tillförlitlig studie så skulle olika metoder 

jämföras för att se om resultaten blev annorlunda beroende på om endast ett frågeformulär 

fylldes i eller om halten av fettsyror mättes. Det var med andra ord viktigt att studierna 

varierade i sina metoder. 

Studierna som inkluderades skulle heller inte vara för gamla, majoriteten av studierna är 

publicerade efter 2010 och den äldsta är från 2003. Artiklarna skulle också vara på engelska, 

vilket alla också var.  

Då studierna valdes ut lästes abstrakten och även hela artikeln om den kändes intressant.  

De sex artiklar som valdes skulle endast inkludera människor och inte vara djurstudier.  De 

studier som sedan användes för att närmare undersöka två tänkbara mekanismer kunde 

däremot inkludera även djurförsök och skulle ta upp mekanismer för n-3 fettsyror och 

depression. Tabell 1 ger en kort summering över de sex utvalda artiklarna.  
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4. Resultat  
4.1. Low Omega-3 Index in pregnancy is a possible biological risk factor for postpartum 

depression av Markhus MW, Skotheim S, Graff IE, Froyland L, Braarud HC, et al. 

(2013).  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om en låg nivå av n-3 fettsyror under graviditeten kunde 

vara en möjlig riskfaktor för förlossningsdepression. 

 

Studiedesign 

I denna norska prospektiva kohortstudie studerades sambandet mellan intaget av fisk och 

skaldjur, mental hälsa och barnets utveckling. I studien undersöktes både psykologiska och 

näringsmässiga faktorer.  

 

72 kvinnor som var gravida i vecka 24 värvades till studien. Av de 72 kvinnorna gjordes en 

urvalsprocess och av dessa blev 43 stycken kvar, som inkluderades i studien.  Medelåldern på 

de som deltog i studien var 29 ± 5 år och medel body mass index (BMI) låg på 24 ± 3.9 

kg/m2. Alla inkluderade i studien hade minst gymnasiekompetens och nästan hälften av de 

inkluderade hade också en universitetsutbildning. Nästan 90 % av deltagarna arbetade heltid, 

nästan hälften av de inkluderade kvinnorna var gifta och över hälften samboende. 

Metoder 

För att undersöka sambandet mellan halten och intaget av n-3 fettsyror samt depression mättes 

fettsyrorna i blodet vid olika tidpunkter. Matvanorna undersöktes med frågeformuläret FFQ 

och depressionen undersöktes med frågeformuläret EPDS.  

Effektmått av fettsyrorna genom blodprov  

Halten av fettsyror i erytrocyterna mättes i venöst blod i graviditetsvecka 28 samt 3 månader 

postpartum. n-3 indexet (halten EPA och DHA) kontrollerades vilket innebar att innehållet av 

EPA och DHA mättes i de röda blodcellerna genom blodprov och uttrycktes som den totala 

procenten av fettsyror.  

 

Kartläggning av kostvanor genom FFQ  

Kvinnorna i studien självrapporterade sina kostvanor och hur ofta de åt fisk- och skaldjur eller 

tog tillskott. Detta gjordes med hjälp av FFQ.   

 

Effektmått av depression genom EPDS  

En eventuell depression mättes med hjälp av EPDS. i samband med blodprovstagningen också 

tre månader efter förlossningen. Emotionell stress och oro bedömdes genom HADS. 

Civilstånd och hur pass nivån av trygghet och stöd från sin partner var mättes med hjälp av en 

modifierad version av Mehrabians marital satisfaction scale. Ett frågeformulär angående 

socialt stöd från familj och vänner mättes för att på så sätt se hur stor risk det fanns att andra 

faktorer än n-3 halten spelade roll. 

 

 

Resultat 

Resultatet av studien visade att lågt n-3 index under senare delen av graviditeten (vecka 28) 

var relaterat till en högre nivå av symtom för depression. Resultatet visade också på en stark, 
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positiv korrelation mellan DHA- innehåll i erytrocyterna och n-3 index. Det observerades 

även en något svagare, positiv korrelation mellan EPA- innehåll i RBC och n-3 index. Det 

fanns också ett samband mellan intaget av n-3 fettsyror under graviditeten och att vara 

tillfredställd med sitt civilstånd. N-3 indexet var associerat med EPDS medan DPA, DHA- 

innehållet, n-3 index, n-3/ n-6 förhållandet, nivån av HUFA både totala och n-3 HUFA- nivån 

var alla omvänt korrelerade till EPDS. Studien visade på att ett lågt n-3 index under senare 

delen av graviditeten var kopplat till en högre nivå av depression tre månader postpartum. 

Medelvärdet av nivån av EPDS var 3,5 ± 3,2 och 6,9 % av mödrarna hamnade på en nivå av 

>10 på skalan. 

Resultatet från kostundersökningen visade att deltagarna i studien konsumerade fisk eller 

skaldjur till middag 1.2 ± 0.5 gånger per vecka. Fisk och skaldjur som pålägg och tillbehör 

konsumerades 1.1 ± 1.2 gånger per vecka. Tillskott av n-3 fettsyror konsumerades i 

genomsnitt 4.9 ± 3.0 gånger per vecka.   

 

Slutsats 

Studien visade att ett lågt n-3 index under senare delen av graviditeten var kopplat till en 

högre nivå av depressiva symtom, tre månader postpartum. Det fanns också en koppling 

mellan att vara tillfredställd med sitt civilstånd och n-3 index (7).  

 

4.2. Do pregnant women and those at risk of developing postnatal depression consume 

lower amounts of long chain Omega-3 polyunsaturated fatty acids? Av Cosatto VF, Else 

PL och Meyer BJ. (2010).  

 

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra långkedjade n-3 fleromättade fettsyror hos gravida 

respektive icke-gravida kvinnor i Australien och jämföra detta med Australian National 

Nutritional Survey of 1995 (NNS95).  

Studiedesign 

Både gravida och icke-gravida kvinnor ingick i studien och de var tvungna att under de 

senaste tre månaderna ha intagit en konstant diet. Förutom detta fanns inga andra 

inkluderingskriterier. Gravida i studien befann sig i graviditetsvecka 20 och medelåldern var 

28 år. Medelåldern hos de icke-gravida var 33 år.  

Kvinnorna som rekryterades var ifrån sydvästra Sydney, Australien. I studien inkluderades 94 

kvinnor samt 33 stycken som en kontrollgrupp.  

 

Metoder 

 

Effektmått av depression genom EPDS 

EPDS användes för att se vilka kvinnor som var i riskzonen för en förlossningsdepression. 

Skalan utformades också för att passa de kvinnor som inte var gravida (kontrollgruppen). De 

kvinnor som hamnade på tio eller högre på skalan var i riskgruppen för att utveckla en 

depression och de som hamnade under tio befann sig inte i någon riskzon.  

 

Kartläggning av kostvanor genom FFQ  

Kvinnornas kostvanor mättes med självrapporterande FFQ. Detta för att få veta kvinnornas 

matvanor och hur ofta respektive kvinna konsumerade fisk och skaldjur samt i vilken mängd. 

Genom detta kunde intaget av LC n-3 PUFA studeras.  

Kvinnorna fick även ange sin ålder, längd, vikt och de gravida kvinnorna fick ange i vilken 

graviditetsvecka de befann sig i. De gravida kvinnorna fick mäta och väga sig själva medan 

de som inte var gravida mättes och vägdes av en forskare, detta på grund av praktiska skäl.  
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För analys av varje individs frågeformulär användes The Foodworks Fatty Acid Database. För 

att bestämma graden av det dagliga intaget av LC n-3 PUFA från de senaste 3 månaderna, 

multiplicerades eller dividerades mängden i gram med frekvensen av varje typ av mat som 

konsumerades. Den dagliga konsumtionen av EPA, DPA, DHA och det totala LC n-3 PUFA 

räknades sedan genom att multiplicera det individuella fettsyreinnehållet per 100 gram mat 

med det dagliga intaget av mat i gram. 

Den här studien jämfördes med NNS95. Den studien mätte energi och näringsintag av all mat 

och dryck. 13858 män och kvinnor deltog, även här användes ett FFQ- frågeformulär. NNS95 

är en studie som mätte energiintaget för all mat och dryck hos 13858 män och kvinnor. 

Databasen för studien tog inte hänsyn till fettsyreinnehållet för vissa livsmedelskällor. Studien 

av Cosatto et al. 2010 som jämfördes med NNS95 studerade även om intag av LC n-3 PUFA 

skilde sig mellan kvinnor som hade en risk att utveckla förlossningsdepression och de kvinnor 

som inte låg i någon riskzon.  

Resultat 

Resultatet visade att det fanns en skillnad mellan de gravida kvinnorna och de icke-gravida på 

så sätt att de gravida åt mer kött och mindre fisk än de som inte var gravida och de gravida 

hade på så sätt en högre nivå av DPA. Intaget av LC n-3 PUFA skilde sig inte så mycket åt 

mellan kvinnorna. Det var heller ingen skillnad i intag av LC n-3 PUFA mellan de kvinnor 

som låg i riskzonen för att drabbas av förlossningsdepression jämfört med dem som inte 

riskerade att drabbas. Det var heller inga statistiskt signifikanta skillnader i intag av EPA, 

DHA och DPA eller totalt intag av LC n-3 PUFA mellan dessa två grupper. De kvinnor som 

var i riskzonen att drabbas av förlossningsdepression hade dock 20 % högre DHA-intag 

jämfört med de kvinnor som inte hade någon risk. Resultatet på EPDS-skalan visade på ett 

medelvärde på 6,2.  

 

Slutsats 

Författarna till studien menar att det inte verkar finnas någon stark koppling mellan intag av 

LC n-3 PUFA och förlossningsdepression och fler studier behövs. LC n-3 PUFA-intag genom 

kosten skilde sig inte mellan gravida och icke-gravida kvinnor. Det fanns inte heller någon 

koppling mellan dem som befann sig i riskzonen för depression och de som inte gjorde det. 

Intaget av LC n-3 PUFA var dock lågt jämfört med rekommendationer angående mängd. 

DPA- intaget var högre hos de gravida men det totala intaget av n-3 skilde sig inte åt mellan 

de gravida och de icke-gravida kvinnorna. De gravida konsumerade inte en högre halt av n-3. 

Genom att intaget av n-3 inte skilde sig mellan de kvinnor i riskzonen för 

förlossningsdepression och de som inte var det, indikerar denna studies resultat på att 

mängden n-3 inte tycks ha en större betydelse för förlossningsdepression (12).   

 

4.3. Perinatal depression and Omega-3 fatty acids: A Mendelian randomisation study, 

av: Sallis H, Steer C, Paternoster L, Smith GD och Evans J. (2014). 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det finns något samband mellan antenatala (innan 

födseln) nivåer av fettsyror och perinatal depression med hjälp av Avon Longitudinal Study of 

Parents and Children (ALSPAC).  

 

Studiedesign 

ALSPAC är en engelsk prospektiv kohortstudie. I den studien inkluderades alla kvinnor som 

förväntades föda någon gång mellan april 1991 och december 1992 och 14541 var till en 
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början rekryterade, vilket resulterade i 14062 födslar med levande avkomma. Under 

graviditeten samlades detaljerad information om kvinnorna. De inkluderades beroende på om 

data fanns tillgänglig över genotyp som markör för DHA samt EPA-nivåer, nivå av fettsyror 

och depressiva symtom under graviditeten eller upp till åtta veckor postnatalt. Kvinnor som 

fick missfall eller som förlorade sitt barn under den neo-natala perioden det vill säga <28 

dagar efter födseln exkluderades från studien. Mödrar med multipla födslar exkluderades 

också från studien. Enbart kvinnor som rapporterat sig själva som vita européer inkluderades.  
Medelåldern på mödrarna var 29 år och majoriteten av kvinnorna tillhörde högre social klass 

och endast 9,9 % av kvinnorna tillhörde en lägre status. Studien inkluderade 3397 stycken 

gravida kvinnor som blev det totala urvalet. Urvalet bestod av 306 mödrar med en perinatal 

uppkomst av depression, och 2357 kontroller som inte utvecklade depressiva symtom under 

graviditeten eller åtta veckor postnatalt.   

 

Metod 

MR  

Mendelian Randomisation (MR) är en metod för att mäta förhållningssättet från 

observationsstudier genom att använda instrumentella variabler. Metoden MR använder även 

genetiska varianter eller poäng som baserar sig på en individs genotyp genom olika varianter 

som en Proxy för några förändringsbara riskfaktorer associerade med ett utfall av intresse. 

MR används inom genetiken för att studera orsakssamband. Metoden tillåter test eller 

undersökning av orsakssamband från observerbara data kopplat till confounders. Med genotyp 

som instrument och metod undersöks orsakssamband för att kunna utesluta eventuella 

confounders. Mendelsk randomisering, som det heter på svenska har sin grund i Gregor 

Mendels genetiska framsteg angående alleler (geners olika varianter). Det går med andra ord 

att med hjälp av metoden ta reda på om en viss genotyp kan orsaka en viss sjukdom. I 

metoden MR studeras genotypen i förhållande till en biomarkör och sjukdom och studerar 

orsakssambandet. I detta fall mödrarnas genotyp med biomarkören n-3 och åkomman 

förlossningsdepression.  

 

Effektmått av depression genom EPDS  
Även i den här studien användes EPDS för att få ett mått på en eventuell depression och för 

att mäta depressiva symtom på olika tidpunkter under graviditeten och efter själva födseln. 

Formuläret var giltigt för användning av både mätning av depression under graviditeten och 

efter födseln. Ett tröskelvärde på <12 togs fram för att få fram ett värde på om deltagarna i 

studien sannolikt skulle lida av en depressiv sjukdom.   

Tre undergrupper av depression undersöktes och dessa bestod av: Perinatal (början) 

depression, som är perioden fem månader innan födelsen och en månad efter födelsen, 

antenatal (före födelsen) depression (AND) och Postnatal (efter födelsen) depression (PND).  

Kvinnor definierades som att ha en perinatal debut av depression om de inte var deprimerade 

vid 18 veckors graviditet, men fortsatte med att utveckla depressiva symtom vid antingen 32 

veckors graviditet eller åtta veckor postnatalt.  Med hjälp av EPDS och blodprov som ställdes 

mot varandra ansågs 306 stycken mödrar ha diagnosen perinatal depression. 

 

Effektmått av fettsyror genom blodprov  
Nivåerna av DHA och EPA mättes i blodprov som tagits innan födelsen från mödrarna. 

Blodprov togs åtminstone en gång under själva graviditeten för analys av fettsyrornas 

komposition.  
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Resultat  

Resultatet av studien visade att det inte fanns några samband varken mellan EPA eller mellan 

DHA och AND. Studien visade inte heller på någon direkt koppling mellan EPA och PND. 

Nivåerna av fettsyrorna visade på en koppling mellan födelsevikt, BMI innan graviditet, 

social klass och moderns ålder vid födelsen. Det fanns även få bevis för en koppling mellan 

nivån av EPA och risknivån som baseras på (alleler). Resultatet av analysen visar snarare att 

högre nivåer av fettsyror är associerade med en ökad sårbarhet för perinatal debut av 

depression. Detta talar emot hypotesen av studien. När det togs hänsyn till åldern vid 

förlossning och social klass fanns en svag koppling mellan ökat n-3 intag och perinatal 

depression. Det fanns ingen koppling mellan nivån av n-3 fettsyror och PND och AND. 

Blodproven visade att 306 mödrar hade diagnosen perinatal depression medan 2357 stycken 

inte utvecklade depressiva symtom varken under graviditeten eller upp till åtta veckor 

postnatalt.  

 

Slutsats  

Studien fann endast en svag koppling mellan en ökad nivå av n-3 fettsyror och perinatal 

depression. Ingen koppling hittades mellan PND samt AND (13).  

 

 

 

4.4. Risk of postpartum depression in relation to dietary fish and fat intake in Japan: the 

Osaka Maternal and child health study, av: Miyake Y, Sasaki S, Yokoyama T, Tanaka 

K, Ohya Y et al. (2006).  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan konsumtionen av 

utvalda feta produkter och specifika fettsyror och risken att drabbas av 

förlossningsdepression.  

 

Studiedesign 

I denna prospektiva japanska studie undersöktes kopplingen mellan konsumtionen av utvald, 

fettrik kost och specifika typer av fettsyror med risken för förlossningsdepression. Studien 

använde sig även av data från en annan prospektiv kohort- studie: the Osaka Maternal and 

Child Health Study (OMCHS).  OMCHS är en pågående studie som undersöker förebyggande 

faktorer och riskfaktorer för mödrars och barns hälsoproblem så som allergi och 

förlossningsdepression.   

 

Studien inkluderade 865 stycken japanska kvinnor där av majoriteten var i åldern <29. 

Majoriteten av deltagarna i studien befann sig i graviditetsvecka <15, 144 av de 865 mödrarna 

var rökare. De flesta kvinnorna var hemmafruar och majoriteten hade utbildat sig i 13-14 år. 

Många hade även den senaste månaden ändrat sin diet en del.  

 

Varje deltagare i studien fick fylla i två stycken självadministrerande frågeformulär. Om de 

var otydligt besvarade eller om det saknades något i svaren klargjordes detta med hjälp av 

telefonintervju.  

 

Metod 

Kartläggning av kostvanor genom ett slags FFQ  
Information angående matvanor för de senaste månaderna observerades genom att använda ett 

validerat självrapporterande frågeformulär över mathistoriken. Konsumtionen av fet fisk 
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inkluderade intag av ål, makrill, sardiner, sill och andra, fiskar med rött kött som tonfisk och 

lax, torkad fisk och liten fisk med ben, konsumtionen av vit fisk inkluderade konserverad 

tonfisk, torsk och plattfisk med flera, även skaldjur och blötdjur, fiskprodukter räknades med. 

I gruppen annan fisk inkluderades kokt fisk i soja, rom och fiskägg. Konsumtionen av dessa 

tre fiskgrupper om fet fisk, vit fisk och annan fisk slogs ihop som ett totalt fiskintag i 

analysen.  

Ytterligare ett självrapporterande frågeformulär gjordes för att ta reda på kvinnornas ålder, 

graviditetsvecka, likvärdighet, rökvanor, hur familjen ser ut, inkomst, utbildning, vikt, längd 

och förändringar i dieten de senaste månaderna, även BMI undersöktes.  

 

Bearbetning och analys av data  

De 865 mödrarna och deras intag av utvald, fettrik kost och specifika fettsyror delades upp i 

olika grupper. Ålder delades upp i tre kategorier (<29, 29-31 och 32+); gestation i tre (<15, 

15-20 och 21+); likvärdighet i två (0 och 1+); rökvanor i tre (aldrig, har tidigare rökt och 

rökande); familjeförhållanden i två (kärnfamilj och expanderad); yrkeskategori i två 

(arbetande eller hemmafru); inkomst i tre (< 4000 000, 4000 000- 5999 999 och 6000 000+/ 

år); utbildning i tre (<13, 13-14 och 15+ år); förändringar i dieten de senaste månaderna i tre 

(inte alls eller sällan, lite och betydande förändringar); medicinska problem under graviditeten 

delades in i två grupper (Ja och nej); barnets kön i två (flicka, pojke); och barnets födelsevikt i 

två (<2500 och 2500+ gram).  

 

Effektmått av depression genom EPDS  

I den andra undersökningen fylldes ytterligare ett frågeformulär i av deltagarna. 

Frågeformuläret var även det självrapporterande och var en japansk version av (EPDS).  

Varje punkt som tas hänsyn till utifrån frågorna på EPDS-skalan är rankad på en fyra-gradig 

skala och den totala poängen går från 0-30. Skalan rankar intensiteten av depressiva symtom 

de senaste sju dagarna. Frågeformuläret tog även upp information angående medicinska 

problem under graviditeten.  

 

Resultat 

Av de 865 mödrarna i studien utvecklade 14 % förlossningsdepression under perioden två till 

nio månader postpartum. Detta observerades med hjälp av EPDS. Studien visade inte på något 

direkt samband mellan intaget av fisk, kött, ägg, mejeriprodukter, det totala fettet, mättade 

fettsyror, enkelomättade fettsyror, n-3 fleromättade fettsyror, n-6 fleromättade fettsyror, 

linolsyra, ALA, arakidonsyra, EPA eller DHA och förhållandet mellan n-3 och n-6 

fleromättade fettsyror och risken för förlossningsdepression.  

 

 

Slutsats 

Det fanns ingen direkt koppling mellan fisk eller intag av n-3 fleromättade fettsyror och 

förlossningsdepression. Ingen klar koppling mellan utbildningsnivå, inkomst, 

familjeförhållanden, fiskintag och depression observerades (14).  
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4.5. Lowered serum n-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA) levels predict the occurence 

of postpartum depression: Further evidence that lowered n-PUFAs are related to major 

depression, av: De vriese SR, Christophe AB och Maes M. (2003).  

 

Syfte 

Syftet med studien var att ta reda på om halten fettsyror postpartum av fosfolipider och 

kolesterolestrar skiljer sig mellan de som utvecklar förlossningsdepression och de som inte 

gör det.  

 

 

Studiedesign 

48 stycken belgiska, gravida kvinnor inkluderades i studien. Gravida kvinnor som hade någon 

form av medicinsk sjukdom eller störning, tidigare haft en psykiatrisk sjukdom, tidigare 

använt psykofarmaka inklusive antidepressiva och antipsykotiska läkemedel eller visade 

tecken på infektion exkluderades från studien.  

Alla 48 gravida som inkluderades i studien var i fysisk form, hade normala njurvärden (blod, 

urea och kreatin). Blodprov togs kort efter födelsen.  

 

Metod 

Effektmått av depression genom DSM-intervju  
Här gjordes en telefonintervju med varje deltagare i studien för att en eventuell 

förlossningsdepression skulle kunna diagnostiseras. Detta gjordes av en person som var 

professionell inom området och tränad på att göra diagnostic and statistical manual of mental 

disorders. Intervjuer gjordes under en tidsperiod på sex till tio månader efter födelsen.  Detta 

för att ta reda på om en eventuell förlossningsdepression uppstått. 

Telefonintervjuer för att ta reda på sjukdomshistoriken och en eventuell tidigare depression är 

vanligt i epidemiologiska studier.  

För att få diagnosen förlossningsdepression skulle det helst ha uppstått inom fyra veckor 

postpartum men i den här studien användes ett tidsintervall på upp till tre månader 

postpartum, eftersom betydande förlossningsdepressioner även kan uppstå efter den första 

månaden efter födelsen.  

 

Effektmått av fettsyror genom blodprov 

Blodprov för mätning av fettsyror togs kort efter födelsen.  

 

Resultat 

I studien fick tio stycken kvinnor diagnosen förlossningsdepression medan 38 stycken kvinnor 

inte utvecklade någon förlossningsdepression. 

Studien fann signifikanta skillnader i fettsyrenivåer mellan kvinnor som utvecklade en 

förlossningsdepression jämfört med kontrollgruppen. Efter födseln var summan av n-3 

fettsyrorna i fosfolipiderna och kolesterolestrarna lägre hos de kvinnor som utvecklade 

depression. Vikten av totala fettsyror i fosfolipider och kolesterolestrar efter födseln var på ett 

värde av 3,11 gällande DHA hos de som utvecklade förlossningsdepression och 4,22 hos 

kontrollgruppen. Gällande EPA låg värdet för de som utvecklade förlossningsdepression på 

0,21 och 0,34 hos kontrollgruppen. Kvinnor som blev deprimerade efter förlossningen hade 

en signifikant lägre status av DHA och n-3 fettsyror jämfört med kvinnor som inte blev 

deprimerade. 
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Slutsats 

Författarna till studien drog slutsatsen att de kvinnor som hade en risk att utveckla 

förlossningsdepression kunde ha en fördel av förebyggande behandling med n-3 PUFA (8).  

 

4.6. Fish and long-chain n-3 polyunsaturated fatty acid intakes during pregnancy and 

risk of postpartum depression: a prospective study based on a large national birth 

cohort, av: Strom M, Mortensen EL, Halldorsson TI, Thorsdottir I och Olsen SF. 

(2009).  

 

Syfte 

Syftet var att undersöka kopplingen mellan intaget av fisk och n-3 PUFAs under graviditeten 

och förlossningsdepression med hjälp av Danish National Birth Cohort (DNBC).  

 

Studiedesign 

I denna, danska prospektiva kohortstudie användes Danish National Birth Cohort (DNBC) för 

att studera om det fanns ett samband mellan intag av fisk och n-3 PUFAs under graviditeten 

och förlossningsdepression. I studien ingick 54202 stycken kvinnor.  

 

The Danish National Birth Cohort (DNBC) är en landsomfattande, nationell studie som 

innefattar >100 000 gravida kvinnor och >90 000 kvinnor inskrivna. Den innefattar alla 

gravida kvinnor boende i Danmark mellan 1996 och 2002. 

 

Metoder 

Kartläggning av kostvanor genom FFQ  
I den här studien inhämtades information angående fiskkonsumtion genom FFQ.  Kvinnorna 

fick svara på frågor om frekvensen av intaget av >360 olika matartiklar. Huvudtemat i 

frågeformuläret handlade om fiskintag, dels hur ofta kvinnorna konsumerade fisk men också 

vilken typ av fisk.  

När kopplingen mellan fiskkonsumtion och förlossningsdepression bedömdes användes det 

totala fiskintaget kvantifierat i gram per dag.  

Fiskkonsumtionen delades in i fem kategorier: 0-3, >3-10, >10-20, >20-30, och >30 

gram/dag. Intaget av n-3 PUFAs baserades på fiskintaget och the Danish food- composition 

tables. 

För analys av tillskott användes data på beräknat intag av DHA, fet fisk och mager fisk. 

Intaget av DHA beräknades analogt till intaget av n-3 PUFA.  Kvinnorna fick svara på vilken 

typ av fisk de konsumerade och på så sätt kunde det bestämmas halten fet och mager fisk. 

 

Mätning och identifiering av depression  

För att identifiera kvinnor som led av postpartum depression användes Danish Psychiatric 

Central Register. Där fanns kvinnor som var inskrivna på sjukhus och psykiatriska 

avdelningar på grund av depression upp till ett år postpartum.  

Ett fall av risk för förlossningsdepression definierades som en person som var inskriven på 

sjukhus på grund av en depressiv episod. Ett fall av förlossningsdepression definierades som 

en person som hade recept på antidepressiva postpartum.  

Genom telefonintervju och data analyserades faktorer som kan påverka utvecklandet av 

förlossningsdepression. Faktorerna var ålder, likvärdighet, BMI under graviditeten, eventuell 

rökning under graviditeten, yrkesgrupp, utbildningsnivå, civilstånd och socialt stöd. En 

eventuell tidigare depression togs hänsyn till i telefonintervjun. 
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Resultat  

Resultatet av studien blev att det inte visades någon klar koppling mellan fiskintaget och 

förlossningsdepression, dock fanns en klar koppling mellan fiskintag och sociodemografiskt 

och karaktäristiskt beteende.  

För både de kvinnor som låg i riskzonen för att utveckla förlossningsdepression och de som 

hade utvecklat en depression var det vanligare bland de kvinnor som var ensamstående, 

rökare, hade dåligt socialt stöd, hade haft en tidigare depression och de som hade en lägre 

socioekonomisk status. Det var också vanligare att de yngre kvinnorna hamnade i riskzonen 

för att drabbas av förlossningsdepression.  

 

Studien visade inte någon klar koppling mellan fiskintag och utvecklandet av en depression.  

Kvinnor med lägre socioekonomisk status utvecklade depression oftare jämfört med de som 

hade högre socioekonomisk status. De kvinnor som befann sig i den grupp som hade lägst 

fiskintag tenderade att vara yngre än 25 år, vara ensamstående och ogifta, vara rökare, lida av 

övervikt och hade dåligt socialt stöd. 

 

Fiskintaget visade på en stark koppling mellan beteende och sociodemografiskt beteende. Det 

var flest kvinnor av de som hade lägst fiskintag som också behandlades med antidepressiva.  

Studien visade inte på en koppling mellan n-3 PUFAs och förlossningsdepression men studien 

fann en högre risk att drabbas av förlossningsdepression för de kvinnorna i den gruppen med 

lägst fiskintag som också behandlades med antidepressiva läkemedel. 

 

Slutsats 

Författarna till studien drog slutsatsen att det inte fanns någon koppling mellan intaget av fisk 

och n-3 PUFA och förlossningsdepression (9). 
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Tabell 1. kort sammanfattning av studiens artiklar  

Titel Syfte, metod Patientgruppe

n 

Resultat Slutsats 

Low Omega-3 Index in 
pregnancy is a possible 

biological risk factor for 

postpartum depression. 

Att undersöka om en låg 
nivå av n-3 under 

graviditeten kunde vara en 

möjlig riskfaktor för 
förlossningsdepression. 

Fettsyrorna mättes i 

erytrocyterna genom 
blodprov samt EPDS och 

FFQ.  

 43 kvinnor gravida i 
vecka 24 mellan 

november 2009 och 

juni 2011. Medelåldern 
låg på 29± 5 år, 

samtliga hade gått 

grundskola, 87,3 % 
arbetade heltid, 43,3 % 

var gifta och 52,8 % 

samboende.  

Ett lågt n-3 index under 
senare delen av 

graviditeten (vecka 28) 

var relaterat till en högre 
nivå av depressiva 

symtom Medelvärdet av 

nivån av EPDS-skalan 
var 3.5 ± 3.2 och 6.9 % 

av mödrarna hamnade på 

en nivå av >10 på 
skalan.  

Ett lågt n- 3 Index under 
senare delen av 

graviditeten var 

associerat till en högre 
nivå av depression, 3 

månader postpartum.  

Do pregnant women and 

those at risk of 
developing post-natal 

depression consume 

lower amounts of long 
chain Omega-3 

polyunsaturated fatty 

acids? 

Att jämföra långkedjade n- 

3 fleromättade fettsyror 
hos gravida respektive 

icke-gravida kvinnor I 

Australien och jämföra 
detta med NNS95.  

n- 3 intaget bestämdes 

med FFQ. Depressionen 
mättes med EPDS samt 

statistisk analys.  

94 gravida och 33 icke-

gravida som 
upprätthållit en 

konstant diet de senaste 

3 månaderna. 
Majoriteten befann sig 

i vecka 20 och 

medelåldern låg på 28. 
Antal kvinnor som 

inkluderades i studien 

var 94 gravida samt 33 
icke-gravida.  

Medelnivån av EPA, 

DHA och det totala LC 
n-3 PUFA skiljde sig 

inte åt så mycket mellan 

de gravida och icke-
gravida. Intaget av DPA 

var högre hos de gravida. 

18 kvinnor hamnade i 
riskzonen för utveckling 

av 

förlossningsdepression. 
De kvinnorna med högre 

utbildning och inkomst 

var mer medvetna om 
LC n-3 PUFA.  

LC n-3 PUFA intag 

genom kosten skiljde sig 
inte mellan gravida och 

icke-gravida kvinnor, 

inte heller mellan de som 
befann sig i riskzonen 

för depression och de 

som inte gjorde det. Det 
fanns inget samband 

mellan LC n-3 PUFA 

intag och 
förlossningsdepression. 

 

Perinatal depression and 

Omega-3 fatty acids: A 

Mendelian 
randomization study. 

Att undersöka kopplingen 

mellan antenatala nivåer 

av fettsyror och perinatal 
depression med hjälp av  

ALSPAC.  

Fettsyrorna mättes i 
erytrocyterna, depression 

mättes med EPDS samt 
genotypen analyserades. 

3397 gravida kvinnor 

som rapporterat sig 

som vita européer 
inkluderades. 

Medelåldern låg på 

28,9 och majoriteten av 
kvinnorna hade högre 

socioekonomisk status.  

Det fanns inget positivt 

samband mellan EPA 

och DHA med AND. 
Det fanns inte heller 

någon koppling mellan 

EPA och PND. Däremot 
fanns en svag koppling 

mellan ökat intag av n-3 
och perinatal 

debuterande depression.  

Ingen koppling hittades 

mellan nivå av n-3 och 

PND samt AND. Endast 
ett svagt samband fanns 

mellan n-3 fettsyror och 

perinatal depression. 
Ingen koppling hittades 

mellan nivå av n-3 och 
PND samt AND.  

Risk of postpartum 

depression in relation to 
dietary fish and fat 

intake in Japan: the 

Osaka maternal and 
child health study. 

Att undersöka om 

konsumtionen av utvalda 
feta produkter och 

specifika fettsyror kan ha 

ett samband med risken 
för att utveckla 

förlossningsdepression. 

 Depressionen mättes med 
EPDS, n-3 intaget 

bestämdes med FFQ, samt 

statistisk analys.  

865 stycken mödrar 

inkluderades I studien. 
I början av studien var 

cirka 30 % av 

mödrarna 29-31 år 
gamla och omkring 70 

% av dem befann sig i 

vecka 20. 

14 % av kvinnorna hade 

en högre nivå av 
depression. Studien fann 

dock inget klart samband 

mellan n-3 och 
förlossningsdepression 

men visade att en hög 

halt DHA under den 3:e 
trimestern var associerad 

med en minskad risk för 

förlossningsdepression.  

Det fanns ingen koppling 

mellan fisk och intag av 
n-3 fleromättade 

fettsyror och 

förlossningsdepression.  
 

Nivån av DHA hade en 

liten koppling till 
förlossningsdepression 

och då i form av en 

minskad risk under 
graviditetens tredje 

trimester. Sambandet var  

marginellt och inte 
statistiskt signifikant. 
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Lowered serum n-3 
polyunsaturated fatty 

acid (PUFA) levels 

predict the occurrence of 
postpartum depression: 

Further evidence that 

lowered n-PUFAs are 
related to major 

depression. 

Att ta reda på om halten 
fettsyror av n-3 

postpartum skiljer sig 

mellan de som utvecklar 
förlossningsdepression 

och de som inte gör det. 

Analys av fettsyrorna i 
serum fosfolipider och 

kolesterolestrar gjordes. 

Telefonintervju för 
diagnosticering av en 

eventuell depression samt 

statistisk analys 
I form av jämförelse 

mellan kvinnor som 
utvecklade depression och 

kontroller för att analysera 

fettsammansättningen. 

48 gravida kvinnor 
som inte led av eller 

tidigare haft en 

psykiatrisk sjukdom 
eller använt 

antidepressiva 

läkemedel kunde 
inkluderas.  Samtliga 

var i fysisk form med 

normala njurvärden. 

10 kvinnor utvecklade 
förlossningsdepression 

och 38 gjorde inte det. 

De kvinnor som 
utvecklade 

förlossningsdepression 

hade signifikant lägre 
nivå av n-3 fettsyror i 

fosfolipider och 

kolesterol estrar.  

 Författarna till studien 
menar att de kvinnor 

som hade en risk att 

utveckla 
förlossningsdepression 

kunde ha en fördel av 

profylaktisk behandling 
med n-3 PUFA som en 

kombination av 20:5n-3 

och 22:6n-3.  

Fish and long-chain n-3 
polyunsaturated fatty 

acid intakes during 

pregnancy and risk of 

postpartum depression: a 

prospective study based 

on a large national birth 
cohort.  

Att undersöka kopplingen 
mellan intaget av fisk och 

n-3 PUFAs under 

graviditeten och PPD i 

DNBC.  

n-3 intaget bestämdes med 

FFQ. Depressionen 
bestämdes med 

telefonintervju. 

54202 danska gravida 
kvinnor som upplevt 

depression upp till 1 år 

postpartum.  

Antalet fall av PPD av 
deltagarna var 159  

(0,3 %) och de med 

PPD- ordination var 866 

(1,6 %). Studien fann 

ingen koppling mellan 

fiskintag och tidigare 
depression men 

fiskintaget var starkt 

associerat med beteende 
och socio demografi. Det 

var också fler fall av 

PPD bland de kvinnor 
som var ensamstående, 

hade lägre inkomst och 

stöd, haft tidigare 
depression eller rökte. 

Det fanns ingen koppling 
mellan intaget av fisk 

och n-3 PUFA och 

förlossningsdepression.  
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5. Diskussion 

 
Resultatet av examensarbetet blev att tre av de sex studierna visade på en svagare koppling 

mellan n-3 fettsyror och förlossningsdepression och att det då främst handlade om DHA under 

senare delen av graviditeten.  Studien av Sallis et al. 2014 visade att en högre nivå av fettsyror 

snarare än en lägre kunde öka nivån av depression. Tre av de sex studierna visade inte på 

någon koppling överhuvudtaget och allt som allt hittades ingen klar koppling om n-3 fettsyror 

verkligen har en roll i utvecklandet av förlossningsdepression.  

 

Tanken att det skulle kunna finnas en koppling mellan n-3 fettsyror och 

förlossningsdepression är rimlig eftersom gravida kvinnor förlorar mycket DHA när fostrets 

nervsystem utvecklas och där av kan få en brist själva, speciellt om graviditeten inte är den 

första. DHA finns i hög koncentration i hjärnan och har betydelse för synaptisk funktion och 

humör (9).  

Det finns dock en del olika variabler som kan ha påverkat resultatet. En confounder som kan 

ha påverkat resultaten i arbetet är socioekonomiska faktorer. Faktorer som utbildning, 

civilstånd och inkomst kan påverka den psykiska hälsan. En studie av Leung et al. 2012 visar 

på att låginkomsttagare tenderer att mer sällan följa de näringsrekommendationer- och 

riktlinjer som finns för n-3 fettsyrorna DHA och EPA. Detta gällde även konsumtionen av 

fullkorn, frukt, grönsaker och nötter. Studien visade också att deltagarna hade ett högt intag av 

processat kött, -och sötsaker som bakverk och söta drycker. 

I likhet med arbetets första studie tas det upp att emotionell stress kan påverka den mentala 

hälsan.  

I studien av Leung et al. 2012 diskuteras att riskfaktorer associerade med 

förlossningsdepression kan vara både sociala, biologiska och psykologiska och att dessa kan 

vara svåra att skilja mellan. Studien fann även att ju mer tillfredställd modern var med sin 

partner desto högre n-3 index, -men detta var dock inte relaterat till moderns nivå av 

depression postpartum. Endast emotionell stress under graviditeten var associerad till den 

psykiska hälsan hos modern (18).  

 

Ytterligare något som kan spela roll är hur pass många av kvinnorna i studierna som är 

högutbildade. Studie nummer två i arbetet menar att rökning kan vara en socioekonomisk 

faktor som kan påverka resultatet eftersom det kan påverka metabolismen och ge oxidativ 

skada. Till studien rekryterades både gravida och icke-gravida kvinnor och det kan ha 

påverkat att de icke-gravida kvinnorna endast valdes från ett universitet, vilket betyder att 

samtliga var högutbildade vilket i sin tur kan betyda andra kostvanor i jämförelse med 

lågutbildade kvinnor. Högutbildade tenderar även ha mer kunskap kring kost och hälsa.  

Den danska studien, det vill säga arbetets sjätte studie observerade att kvinnorna i studien som 

hamnade i den gruppen med lägst fiskkonsumtion hade en högre risk att drabbas av 

förlossningsdepression, men att detta troligtvis berodde på socioekonomiska faktorer istället. 

Dock observerades ingen koppling mellan intaget av n-3 PUFA och förlossningsdepression. 

En fråga att ställa sig är om det fanns en annan faktor som då spelade roll istället för själva 

konsumtionen av fisk? Studien fann ingen klar koppling mellan fiskkonsumtion och 

depression, men författarna till studien menar att det är en logisk koppling att undersöka 

eftersom modern blir av med större mängder av framförallt DHA till fostret och på grund av 

det kanske kan drabbas av depression. Fiskkonsumtionen var relaterad till sociodemografiska 

faktorer samt beteendefaktorer (9). 
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I arbetets andra studie av Cosatto et al. 2010 där både gravida och icke-gravida kvinnor ingick 

fanns det inte några skillnader mellan mängden dagligt intag av LC n-3 PUFA mellan kvinnor 

som ansågs vara i riskzonen och kvinnor som inte ansågs vara i riskzonen att utveckla 

förlossningsdepression. Detta visar också att förlossningsdepressionen skulle kunna bero på 

andra faktorer snarare än fiskkonsumtionen (12). 

 

Något som studien av Markhus et al. 2013 tar upp är att ett lågt n-3 index under senare delen 

av graviditeten var kopplat till en högre nivå av depression tre månader postpartum. Studien 

menar att ett lågt n-3 index under senare delen av graviditeten är en möjlig riskfaktor för 

förlossningsdepression på en period av tre månader postpartum. Om det tog längre tid att 

komma upp i en normal nivå av DHA efter graviditeten associerades detta till en ökad risk för 

depressiva symtom under postpartum perioden. DHA visade på en något starkare koppling till 

n-3 jämfört med EPA i studien. Det vill säga att det fanns en starkare koppling mellan DHA 

och förlossningsdepression under senare delen av graviditeten. Det kan med andra ord 

påverka resultatet när testerna görs, det vill säga i början, mitten eller i slutet av graviditeten. 

Något som också bör tas hänsyn till är att en depression och mängden mat som intas kan 

hänga ihop, en del som är deprimerade äter också mindre vilket kan påverka i detta fall n-3 

halten (7).  

 

Mätmetoder och confounders  

Något annat att diskutera är studiernas val av mätmetoder, vilka ser lite olika ut. Fyra av de 

sex studierna har använt sig av FFQ, vilket innebär en självrapportering av i detta 

sammanhang fiskkonsumtionen. Det är en relativt vanlig mätmetod men det finns nackdelar 

med den som i sin tur kan påverka och ge ett felaktigt resultat som till exempel att de som 

fyller i formuläret minns fel och på så sätt kan ge studien ett felaktigt resultat.  

Något som inte framgår från de studier som använt sig av FFQ är hur pass de mätt vegetariska 

livsmedel innehållandes n-3, om dessa uteblir och fokus hamnar på endast animaliska källor 

kan det ha påverkat resultatet.  

I studien av Parker et al. 2015 mäts validiteten av mätmetoden FFQ. I studien rekryterades 

australienska kvinnor som befann sig i graviditetsvecka 34-37 och var över 18 år. Dessa fick 

fylla i ett FFQ- frågeformulär och blodprov togs där halten n-3 i erytrocyterna mättes. 

Validiteten av FFQ kontrollerades och jämfördes med blodproven. Data från 895 kvinnor 

analyserades i studien. Det fanns en stark koppling mellan FFQ och blodproven, gällande de 

två långkedjade n-3 PUFAs, DHA och EPA.  En svagare koppling kunde ses gällande ALA, 

DPA, det totala n-3 och n-6 PUFA. Författarna menar att eftersom FFQ är självrapporterande 

kan det ge felaktiga resultat dels på grund av att deltagarna inte minns och dels för att 

deltagarna fyller i det som låter bra eftersom det kan kännas jobbigt att någon observerar ens 

matkonsumtion. Det dagliga intaget tenderar också att variera en del. Något annat som kan 

påverka resultatet i olika studier är under vilken graviditetsvecka n-3 halten mäts eftersom 

nivån av n-3 PUFA kan variera under graviditeten och under olika stadier av fostrets 

utveckling.  

Olika grad av absorption varierar också från person till person och upptaget av fettsyror i 

kosten kan variera mellan 68-94 % (19).   

 

De studier som saknar blodanalyser kan därför ha en negativ inverkan på resultatet, eftersom 

det då inte finns något mätbart. De studier som använt sig av blodprov för att mäta nivåerna 

av fettsyrorna visade rent generellt mer positiva resultat än de studier som inte använt sig av 

blodprov. Det vill säga att i de studier där blodprov tagits sågs en liten koppling mellan n-3 

och förlossningsdepression och att n-3 skulle kunna användas i förebyggande syfte för mödrar 

i riskzonen, medan de studier som inte använt sig av blodprov tenderade att få mer negativa 
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resultat, det vill säga att de inte kunde se någon direkt koppling mellan n-3 och effekten på 

förlossningsdepression. Mitt examensarbete hade eventuellt kunnat ge ett mer konkret svar på 

frågan om n-3 skulle kunna användas mot förlossningsdepression om samtliga utvalda artiklar 

använt sig av blodprov för att ange om halten n-3 på något sätt korrelerar med 

förlossningsdepression. 

 

Kulturskillnader  

De sex utvalda studierna är alla gjorda i olika länder, där kulturen och kostvanorna skiljer sig 

åt, vilket även det kan vara en faktor som kan ha påverkat resultatet. Studierna är gjorda i 

Danmark, Japan, Australien, Norge, Belgien och England.  

Studien av Miyake et al. 2006 menar att skillnaderna mellan den västerländska och den 

japanska dieten bör beaktas då resultatet av studien tolkas.  Den japanska kosten innehåller 

generellt mer fisk än den västerländska till exempel.  

Ytterligare något som kan vara svårt då studier inkluderar gravida kvinnor är att kosten 

tenderar att ändras oftare jämfört med i vanliga fall, eftersom en graviditet kan medföra 

illamående, kräkningar och rädsla för miljögifter i fisk. Detta kan då påverka kvinnornas 

självuppskattning kring sin kost och i FFQ (14). 

 

n-3 fettsyror har visad effekt på hjärnans funktion och kan påverka den mentala hälsan. Efter 

fertilisering minskas nivåerna av DHA och modern måste då öka nivån genom sitt 

näringsintag. Därför kan gravida kvinnor riskera en brist på viktiga fettsyror eftersom det 

finns en rädsla för att äta fisk på grund av miljögifter som kan skada fostret samtidigt som 

fostret behöver n-3 fettsyrorna för utvecklingen av det centrala nervsystemet.  

Alfa- linolsyra måste omvandlas till långkedjade EPA och vidare till DHA för att vara 

biologiskt användbart. Det är därför viktigt att konsumera n-3 PUFAs som EPA och DHA 

eftersom kroppens förmåga att bilda EPA och DHA från ALA  är begränsad. ALA 

konkurrerar med n-6 PUFAs genom att använda samma enzym för att omvandlas till EPA och 

DHA. Den västerländska dieten tenderar att innehålla för lite n-3 PUFAs och vara rik på n-6 

PUFAs, vilket kan leda till minskad syntes av DHA och EPA. Det blir en konkurrens mellan 

dessa och det krävs därför en balans mellan n-3 och n-6 PUFAs (7).  

DHA omfördelas också i cirkulationen under graviditeten och om DHA frisläpps från 

moderns hjärna för att möta behovet av fostret kan detta bidra till utveckling av 

förlossningsdepression och risken att drabbas kan också öka till nästa graviditet (12).  

Ytterligare en faktor att diskutera är hur många kvinnor som deltagit i de olika studierna samt 

hur många av kvinnorna som faktiskt befann sig i riskzonen. De kvinnor som ansågs vara i 

riskzonen var i studien av Cosatto et al. 2010 begränsade vilket kan ha påverkat resultatet 

negativt, eftersom det hade blivit mer pålitligt om studien inkluderade fler kvinnor som 

faktiskt befann sig i riskzonen för att utveckla förlossningsdepression. Andra faktorer som har 

kunnat påverka studiens resultat är onormal lipidmetabolism, oxidativ stress orsakad av bland 

annat rökning samt sociala och ekonomiska faktorer som kan ha bidragit till depression. En 

fördel var att studien inkluderade både gravida kvinnor och icke-gravida kvinnor (7).  

Studien av Vriese et al. 2003 observerade att deprimerade patienter visade sig ha en reducerad 

nivå av n-3 PUFA i de röda blodcellerna jämfört med friska kvinnor. Detta kan tyda på en 

onormal metabolism av n-3 PUFA under depression, liknande resultat sågs i studien angående 

förlossningsdepression (8).  

Till skillnad från de andra studierna i detta arbete observerade studien av Sallis et al. 2014 

snarare att högre nivåer av fettsyror hörde ihop med en ökad sårbarhet för depression snarare 

än lägre. Detta var tvärtemot studiens hypotes och är ett intressant resultat. Studien använde 
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sig av blodprov som togs kontinuerligt. Dock saknades en del data från graviditetens början, 

vilket kan ha påverkat resultatet (13).  

 

Ytterligare något att diskutera är att de sex studierna varierar i antalet inkluderade kvinnor. 

Om studien inkluderar fler kvinnor blir studien mer pålitlig. Det kan också spela roll under 

vilken del av graviditeten som blodprov är tagna. Under senare delen av graviditeten finns det 

en högre risk för brist på fettsyrorna än i början av graviditeten. De studier i mitt 

examensarbete som även använde sig av blodprov som metod, vilket hälften av mina studier 

gjorde tenderade att hitta en positiv koppling mellan n-3 och förlossningsdepression än de 

som endast använde sig av frågeformulär och som inte fann någon direkt koppling. De studier 

med blodprov som metod visade att det fanns en svag koppling mellan n-3 och 

förlossningsdepression och att kvinnor i riskzonen för att utveckla depression skulle kunna ha 

nytta av att ta tillskott av n-3. De studier som inte använde sig av blodprov visade inte på 

någon koppling alls, vilket kan innebära att blodprov behövs som metod i sådana här studier 

(7).  

 

Avslutande sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan resultaten i studierna ha påverkats av flera olika faktorer beroende på 

metod och deltagare i studien. Olika confounders som utbildningsnivå, yrke, ålder, civilstånd 

och graden av socialt stöd kan påverka resultatet, vilket kan förklara att resultaten varierar en 

del. Depression är också väldigt komplext. Gravida kan ges rådet att ta tillskott av n-3 

fettsyror om det behövs för fostrets utveckling, dock är det osäkert om samma råd kan ges för 

att undvika förlossningsdepression.  

 

Slutsats  

Mitt examensarbete har inte visat att det finns någon klar koppling mellan n-3 fettsyror och 

förlossningsdepression. n-3 fettsyror har främst en roll när fostrets nervsystem utvecklas och 

kan eventuellt ha en roll även i förlossningsdepression, då det i vissa fall visat på en mindre 

koppling. Depression är också väldigt komplext och kan förutom kost bero på många olika 

faktorer. Fler studier inom ämnet kommer troligtvis behövas för att det i framtiden ska vara 

möjligt att ge adekvata råd till gravida kvinnor om det behövs.  

n-3 och förlossningsdepression är med andra ord komplext, liksom mekanismerna kring det. 

Mekanismer skulle kunna vara att en minskad nivå av DHA i hjärnan kan påverka 

hippocampus storlek samt öka svaret på kortikosteron. Det kan även handla om en minskad 

mängd serotonin i hjärnan vid låg halt DHA som kan leda till depression.  
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