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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Postpartum depression (PPD) är ett tillstånd som kan uppkomma hos nyblivna 

mödrar, där mer än en av tio kvinnor drabbas. Olika typer av symtom kan uppstå som 

exempelvis skuldkänslor i sin föräldraroll, sänkt stämningsläge och en känsla av hopplöshet 

inför sin livssituation. Uppkomsten av PPD är multifaktoriell men de psykosociala 

faktorerna är av hög signifikans och bör uppmärksammas mer än det görs idag. Trots att 

PPD har fått ett ökat intresse sedan 1990-talet existerar en stigmatisering gällande diagnosen. 

Att drabbas av PPD kan innebära stora påfrestningar på modern, på grund av detta är det av 

stor vikt att sjuksköterskor i sitt omvårdnadsarbete utgår ifrån ett personcentrerat perspektiv. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors upplevelse av 

omvårdnad vid postpartum depression.  

 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts. Tio artiklar har granskats och analyserats och 

sammanställts i resultatet. Sökningarna utfördes i 

databaserna Cinahl Complete och PsycINFO.   

 

Resultat: Tre huvudteman kunde urskiljas: Hinder till att söka vård, brist på information 

och vårdrelationens betydelse. Många kvinnor som drabbats av PPD upplevde en rädsla 

över samhällets eventuella åsikter beträffande deras moderskap samt att misslyckas som 

mödrar. I resultatet framkom olika hinder till varför kvinnor som drabbats av PPD inte 

uppsökt vård. Dessa hinder grundade sig bland annat i en bristande relation till 

sjuksköterskor och en rädsla för att uppfattas som svaga.   

 

Diskussion: Ett flertal kvinnor önskade en bättre kommunikation och ett bättre 

bemötande från vården samt utökad information om diagnosen PPD och dess symtom. 

Sjuksköterskor i sitt omvårdnadsarbete bör utgå ifrån ett personcentrerat perspektiv för att 

kunna bemöta den enskilda kvinnans behov. Resultatet diskuteras ur teoretikern Phil 

Barkers tidvattenmodell. 

 

Nyckelord: Postpartum depression, upplevelser, omvårdnad.   

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Backgro

und: 

Postpartum depression (PPD) is a condition which affects mothers who 

recently given birth, where more than one in ten women is affected. Different 

types of symptoms can occur such as guilt regarding their parenting, 

depressed mood and a sense of hopelessness towards their life situation. The 

emergence of PPD is multifactorial but the psychosocial factors are of 

significance and should be noted more than it is today. Although PPD has 

gained increased interest since the 1990s, the stigmatization still exists. Being 

affected by PPD can be a major strain on the mother, as it is of significant 

importance that the nurses work are based on a person-centered perspective.  

Aim: The aim of this literature review was to highlight women's experience of nursi

ng in postpartum depression  

Method: A literature review has been conducted, ten articles have been reviewed and 

analyzed and then compiled in the results. The searches were performed in the 

databases Cinahl Complete and PsycINFO. 

Results: Three main themes were identified: Barriers to seeking care, lack of 

information and the importance of the care relationship. Many women 

affected by PPD experienced a fear of society's possible views regarding their 

maternity and failing as mothers. The results revealed different barriers to why 

women affected by PPD did not seek care. These barriers were based, among 

other things, on a lack of relation to the nurse, and a fear that the women 

would be experienced as weak.  

Discussi

on: 

The women wanted better communication with their caregivers and 

a better treatment from the healthcare, 

as well as more information about the diagnosis of PPD and its symptoms. 

The nurse should work from a person-centered perspective in order 

to meet the individual's needs. The result is also discussed from 

the theory of Phil Barker's tidal model.  
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1. Inledning 

Enligt Wickberg och Hwang (2003) har intresset för postpartum depression (PPD) ökat 

avsevärt sedan 1990-talet hos föräldrar, samt inom forskning och vården. PPD och egentlig 

depression är nästintill identiska i relation till symtombild och förekomst. Skillnaden mellan 

diagnoserna är tiden det inträffar då PPD vanligtvis uppstår den tiden som kvinnan nyligen 

fött barn. Mer än en av tio kvinnor visar symtom på PPD under de första månaderna som 

nyblivna mödrar, för omkring hälften av dessa kvinnor är detta en övergående fas, då kallas 

tillståndet bland annat för baby blues. För resterande kvinnor övergår stadiet till en mer 

allvarlig depression, som då benämns PPD (Wickberg, 2016). Det är barn- och 

mödrahälsovårdens ansvar att uppmärksamma och identifiera dessa mödrar för 

att sedan erbjuda rätt stöd och behandling för att förhindra att tillståndet blir mer långvarigt 

och fördjupas. 

Tidigare forskning har enligt Wickberg och Hwang (2003) visat på ett ökat intresse av 

diagnosen, trots detta upplever vi att det finns ett stort problem rörande stigmatisering och 

ideal kring barnafödande och PPD. Av personliga erfarenheter upplever vi att det finns många 

kvinnor som lider i tysthet på grund av ovisshet och skam. Kvinnor i vår omgivning har 

uppgett att de hört talas om PPD men saknat förståelse för vad det egentligen innebär eller 

vilken påverkan den kan ha på den enskilda kvinnan, eller vad det kan ha för framtida 

konsekvenser för barnet och- eller familjedynamiken. Vi upplever även att kvinnor har en 

svårighet kring att urskilja begreppen Baby blues och postpartumdepression på grund av 

okunskap. Vi har tidigare inte stött på begreppet PPD under varken sjuksköterskeutbildning 

eller under våra tidigare yrken inom vården. På grund av egna erfarenheter gällande 

PPD anser vi att det kan finnas ett problem i dagens hantering av diagnosen. Vi anser att 

problemet kan grunda sig i kvinnornas motvilja till att belysa sitt psykiska 

lidande, samt sjuksköterskeutbildningen och vårdyrkets bristfälliga förhållningssätt som inte 

belyser denna typ av psykisk ohälsa. Med en ökad mediekonsumtion anser vi även att 

barnafödande och spädbarnsåldern har glamoriserats då ett orealistiskt ideal har växt fram 

vilket även kan ligga till grund för att utvecklingen av de depressiva symtomen. Vi vill 

därmed med denna litteraturöversikt belysa diagnosen för att öka kunskapen och skapa en 

realistisk bild över postpartumtiden samt hur den kan hanteras på ett mer gynnsamt sätt.   

 

2. Bakgrund 
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2.1 Riskfaktorer för PPD 

Kettunen och Hintikka (2017) ansåg att uppkomsten av PPD är multifaktoriell, där de 

psykosociala faktorerna är av mer signifikans och bör uppmärksammas mer än vad det gör 

idag. Några exempel på dessa psykosociala riskfaktorer är bland annat vilken typ av relation 

modern har med sin eventuella partner, socioekonomiska förhållanden, samt bristande socialt 

stöd från närstående och familj. Författarna kunde även se samband mellan PPD och mödrar 

med lägre utbildningsnivå, moderns tidigare problematiska förhållande till sina föräldrar i 

barnaåldern samt existerande av misshandel i moderns liv, både fysisk och psykisk.  

Enligt Goutaudier, Lopez, Séjourné, Denis och Chabrol (2011) är även prematurfödslar och 

kejsarsnitt möjliga riskfaktor till PPD. Författarna fann att dessa typer av födslar kunde 

medföra olika negativa konsekvenser som bland annat upplevelser av skuldkänslor, ångest, 

trauma samt svårigheter till att känna koppling till spädbarnet.  

 

2.2 Symtom  

Att föda ett barn kan innebära att kvinnan går igenom en transition som kan orsaka en stress 

och oro för många kvinnor. Dessa negativa känslor går vanligtvis över efter några veckor, 

men för vissa kvinnor kan känslorna kvarstå och utgöra symtom på depression. Wickberg 

(2016) anser att perioden under graviditeten och efter förlossningen kan vara en omtumlande 

period och innebära stora förändringar för den nyblivna modern. Under den perioden kan den 

berörda kvinnan uppleva olika sorters känslor, negativa som positiva.   

PPD och egentlig depression har däremot snarlika symtom bortsett från när diagnoserna 

uppstår (Wickberg & Hwang, 2003). Det som kännetecknar diagnosen PPD är ett sänkt 

stämningsläge, skuldkänslor i sin föräldraroll, tomhet, en upplevelse av att inte vara sig själv, 

aptit- och sömnstörningar och koncentrationssvårigheter tätt efter förlossning. Den 

dominerande känslan i en PPD brukar beskrivas som en känsla av hopplöshet inför hela 

livssituationen. 

 

2.3 Screening 

Wickberg (2016) rekommenderar att screening med hjälp av Edinsburgh Postnatal Depression 

Scale (EPDS) görs mellan barnets sjätte till åttonde levnadsvecka för att identifiera nyförlösta 

mödrar med depressiva symtom i Sverige. Skalan innefattar tio olika frågor som berör 

moderns känslor som poängsätts från noll till tre, totalpoängen innefattar ett minimum på noll 
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poäng och ett maximum på 30 poäng (Cox, Holden & Henshaw, 2014). Skattar kvinnan tolv 

eller högre enligt EPDS, är kvinnan i behov av vidare utredning för sitt psykiska mående.   

Det som urskiljer EPDS från andra skattningsskalor är att den är helt oberoende av 

eventuella symtom från graviditet och spädbarnslivet, så som sömnvanor eller eventuell 

viktuppgång hos modern (Wickberg & Hwang, 2003). EPDS är konstruerad för att kunna 

användas av samtlig vårdpersonal som fått en snabb introduktion i användandet av skalan 

(Nunes & Phipps, 2012). Enligt författarna är tidig identifiering av vikt vid förebyggande och 

lindring av depressiva symtom.  

Enligt Loudon, Nentin och Silverman (2016) beräknades cirka 520 000 kvinnor i USA 

drabbas av PPD per år, av dessa kvinnor var det mindre än hälften som identifierades. 

Författarna presenterade olika hinder som kunde försvåra identifiering och diagnostisering av 

PPD. Bland dessa hinder kunde en brist på medvetenhet och okunskap rörande PPD urskiljas 

hos de nyblivna mödrarna. Hindret kunde resultera i att kvinnor med symtom inte uppsökte 

vård och blev därmed odiagnostiserade och oidentifierade. Författarna kunde även urskilja en 

problematik inom vården som grundade sig i stora skillnader i förhållningssätt och rutiner 

gällande diagnostisering av PPD. 

 

2.4 Behandling och förebyggande av PPD 

Ett flertal studier visar på att PPD är en underbehandlad diagnos på grund av de olika 

behandlingshinder som existerar för kvinnor som befinner sig i postpartumperioden (Werner, 

Miller, Osborne, Kuzava & Monk, 2014; Pugh, Hadjistavropoulos, Hampton, Bowen & 

Williams, 2015). Werner, et al. (2014) har undersökt olika tillvägagångssätt till att förebygga 

uppkomsten av PPD. Författarna kom bland annat fram till att de olika tillvägagångssätten för 

behandling kunde variera stort och utifrån den existerande litteratur var det inte möjligt att 

hitta ett tillvägagångssätt som var bättre än något annat. Författarna presenterade PPD som en 

av de vanligaste komplikationerna efter en förlossning, men ansåg att forskningen är långt 

ifrån att förstå diagnosens biologiska riskfaktorer för att kunna anpassa en lämplig 

behandling. Författarna ville framhäva det aktuella behovet av att hitta bättre tillvägagångssätt 

för PPD, vilket kan möjliggöra förebyggande åtgärder som i sin tur kan minska behovet av 

behandling. Några av de tillvägagångssätt som författarna undersökte var bland annat kognitiv 

beteendeterapi (KBT) som hade ett positivt utfall hos cirka 50 %. Kvinnorna som intervjuades 

av Pugh et al. (2015) föredrog i allmänhet de psykologiska behandlingarna över de 

farmakologiska tillvägagångssätten.    
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2.5 Personcentrerad omvårdnad 

När begreppet personcentrerad omvårdnad introducerades blev det ett nytt sätt att organisera 

vården, där syftet var att forma omvårdnaden utefter patienten istället för den medicinska 

delen (Eldh, 2014). Personcentrerad omvårdad är ett stort begrepp som kräver en djup 

kunskap om individens behov och livssammanhang (Fransson Sellgren, 2014). Att utgå ifrån 

ett personcentrerat perspektiv innebär att bemöta både de andliga, existentiella, sociala och 

psykosociala behoven så väl som de fysiska. Begreppet innebär att vårdgivare utgår från att 

patienten bland annat är en informationssökare, beslutsfattare, kritisk granskare och 

samarbetspartner när det kommer till att uppnå hälsa. Vårdgivaren ska i detta sammanhang 

fokusera på att hjälpa patienten att göra egna val genom att ge komplex information och 

underlätta svåra beslutsprocesser. En viktig grundpelare i den personcentrerade omvårdnaden 

är även patienters delaktighet i sin egna vård. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) ska syftet 

med vårdandet vara att stärka individens livskraft och motivation till att själv ta tag i sin 

sviktande hälsosituation för att hitta en balans i sin tillvaro. Genom att belysa begreppet 

delaktighet i omvårdnaden bidrar det till att patienten själv kan stärka sina val angående sin 

egna hälsa. McCance (2003) framhävde att vid tillfällen där patienten ansåg sig delaktig i sin 

vårdprocess påverkades sedan uppfattningen av vården på ett positivt sätt, patienten upplevde 

på grund av detta en ökad känsla av välbefinnande.   

 

2.6 Mötet med patienter som lider av psykisk ohälsa 

De generella målen för vård och behandling av patienter som lider av psykisk ohälsa är bland 

annat att lindra symtom på ohälsa samt att främja patienternas kapacitet för hantering av 

ångestfyllda situationer (Skärsäter, 2014). Sjuksköterskors fokus ska vara att stödja patienten 

till att skapa förändringar som bidrar till psykisk hälsa, detta med hjälp av ett personcentrerat 

bemötande. En god vårdrelation baseras på tidigare berättelser samt en jämn fördelning av 

roller där patienten ses som en expert på sina egna upplevelser och sjuksköterskan som 

omvårdnadsexpert. Innebörden med en god vårdrelation är att genom utbyte av information 

och kunskap kan båda parter arbeta mot ett gemensamt mål, att uppnå hälsa för patienten. Då 

smärta och lidande är en subjektiv upplevelse är det enligt Skärsäter (2014) viktigt för 

sjuksköterskor att ha en öppen och trovärdig dialog med patienten som bygger på tillit. Med 

hjälp av olika samtalsverktyg kan sjuksköterskor främja patientens uttryck och beskrivningar 

för att bättre få en förståelse till patientens lidande. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 
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handlar en vårdande relation om engagemang från båda parter i mötet. Det är patientens 

ansvar att så gott som möjligt verbalisera sin hälsosituation och sina behov. Det är sedan 

vårdgivarens ansvar att ha ett lyhört och öppet förhållningssätt gentemot patienten för att 

främja konversation, samt för att ta emot och använda den information som ges med den 

kunskap och kompetens som vårdgivaren besitter. 

 Vårdmöten kan se olika ut beroende på vilken typ av behov som behöver besvaras (Berg, 

2004). Trots detta har samtliga möten en gemensam nämnare, att patientens hälsoprocess ska 

stödjas och stärkas. Vårdandet efter förlossningen kräver en stor vårdvetenskaplig potential av 

sjuksköterskor då det vanligtvis inte grundar sig i en sjukdom utan i en naturlig livsprocess. 

Författaren förtydligade att vårdgivaren skall kunna förhålla sig både medicinskt och 

vårdvetenskapligt i bemötandet med kvinnor som lider av PPD. Då detta inte har ett 

patologiskt ursprung är vårdgivarens främsta mål att bevara och främja den redan befintliga 

hälsan och välbefinnandet. När ett vårdmöte sker efter en förlossning är det viktigt att besvara 

de behov som finns och på så sätt främja och stärka delaktigheten i vårdprocessen 

 

3. Problemformulering 

Trots att intresset har ökat kring diagnosen PPD är det många kvinnor som inte vet vad 

diagnosen och dess konsekvenser innefattar. Får inte kvinnor under och efter sin graviditet 

tydlig och korrekt information vad gällande PPD kan detta öka risken för att negativa 

psykiska konsekvenser och ett vårdlidande kan uppstå. Författarna vill där med denna 

litteraturöversikt bidra till en ökad medvetenhet kring omvårdnad vid PPD, för att förbättra 

informationsflödet till nyblivna föräldrar samt att ge underlag till sjukvårdspersonal till att 

bättre kunna identifiera och anpassa omvårdnaden utefter kvinnornas behov. Genom att 

belysa kvinnors upplevelser vill författarna därmed skapa bättre förutsättningar för 

sjuksköterskor till att ge en mer personcentrerad omvårdnad.   

 

4. Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors upplevelser av 

omvårdnad vid postpartum depression (PPD). 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

För litteraturöversikten har Phil Barkers tidvattenmodell använts som teoretisk referensram. 

Författarna ansåg att denna teori var väl lämpad till litteraturöversikten på grund av att 

tidvattenmodellen är anpassad för den psykiatriska omvårdnaden (Barker & Buchanan-

Barker, 2005). Vidare kommer Barkers teori diskuteras ytterligare i resultatdiskussionen. 

Barker anser att människan lever och bär sina historier, hans modell bygger på att förstå 

människan och hennes hälsa utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. 

Utgångspunkten inom modellen innebär att människan är i ständig förändring och konstruerar 

samt omkonstruerar sin identitet och sin verklighet. Människan åtar sina måsten i relation till 

sina livsomständigheter och kan där utefter växa och utvecklas i mötet med lidandet. Barker 

anser att synen på hälsa hör samman med livet och begränsas inte till frånvaro av sjukdom. 

Hur människan förstår och formulerar sin berättelse hör ihop med den subjektiva upplevelsen 

av hälsa där det kulturella och sociala faktorerna även ryms. Barker anser att psykisk ohälsa 

bör ses mer som en kris snarare än en sjukdom (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det är 

inte den psykiatriska diagnosen som definierar individen, utan människans livshistoria och 

den egna berättelsen som speglar henne. Enligt Barker kan PPD ses som en kris och är en 

naturlig reaktion på en livssituation som kvinnan inte klarar av att hantera, det kan grunda sig 

i att kvinnan har gått igenom en transition vilket kan ha inneburit en ansträngande period och 

bidragit till negativa upplevelser. 

Barkers tidvattenmodell är därmed en modell som ligger till stöd för den psykiatriska 

omvårdnaden (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Hans syn på omvårdnad ses snarare som 

en social konstruktion än en professionell, där sjuksköterskor fokuserar på att hjälpa patienten 

att förstå sina uttryck och där med lära sig av dem för att kunna utvecklas. Genom att ta fasta 

på patientens resurser i stället för problemen kan sjuksköterskor i sitt omvårdnadsarbete bidra 

till både förändringar och förbättringar i patientens livsvillkor. Omvårdnadsteorin fokuserar 

på återhämtningen från psykisk ohälsa där individen och hennes berättelse prioriteras. 

Sjuksköterskors roll handlar om att vara närvarande, ge stöd och skapa förutsättningar för 

kvinnan som genomgår denna kris för att främja hanteringen av den. Genom att 

sjuksköterskor skapar en känslomässigt trygg miljö kan patienten börja återupptäcka sin 

livshistoria.   
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6. Metod 

För att belysa kvinnors upplevelse av omvårdnad kring PPD valde författarna att göra en 

litteraturöversikt enlig Friberg (2006). Utförande av en litteraturöversikt innefattar att 

undersöka redan befintlig forskning inom ett visst område för att få en överblick i vad som 

redan har studerats. Översikten baseras på ett urval av tio artiklar, som har granskats och 

analyseras utifrån innehållet och lämpligheten till litteraturöversiktens syfte   

 Författarna har valt ut tio artiklar som utgör resultatet, dessa innefattade både kvalitativa 

och kvantitativa forskningsmetoder. En kvalitativ forskningsmetod erbjuder en djupare 

förståelse för läsarna genom att belysa erfarenheter, behov eller upplevelser (Segesten, 

2006c). En kvantitativ forskningsmetod gör det möjligt att bland annat jämföra och fastställa 

om olika vårdhandlingar ger bättre resultat än andra genom mätningar och jämförelser 

(Segesten, 2006b). 

 

6.1 Datainsamling 

Sökningar av relevanta artiklar till denna litteraturöversikt har genomförts i databaserna 

Cinahl Complete och PsycINFO. Databaserna som valdes ut är omfattande i 

omvårdnadsområdet och ansågs lämpade till litteraturöversiktens syfte. Sökningar gjordes 

med hjälp av sökord. De sökord som författarna valde ut var “postpartum depression”, 

“postnatal depression”, “screening”, “treatment”, “symptoms”, “caring” och “experience”. 

Dessa sökord ansåg författarna var lämpliga för inhämtningen av relevant data relaterat till 

litteraturöversiktens syfte. För att hitta artiklar som består av en kombination av sökorden 

valde författarna att använda sig utav operatorn "AND" (Östlundh, 2006). Tekniken kallas för 

boolesk sökteknik och används för att koppla samman samt att bredda sökord. Exempel på 

denna sammankoppling författarna utförde vid en sökning var att sammankoppla “postpartum 

depression” “AND” “treatment”. Genom att använda sig av denna operator meddelar man 

databasen att man är intresserad av artiklar som handlar om både “postpartum depression” 

och “treatment”. Två frisökningar gjordes även på åren 2015 och 2010, då studierna ansågs 

relevanta för syftet och dessa söktes fram på deras titel i databaserna Cinahl och PsychINFO.  

 På grund av att PPD uppmärksammats först på senare år valde författarna att begränsa 

sökningarna till åren 2010–2018, detta för att få fram den senaste forskningen som var av 

relevans för området. Författarna genomförde även en fritextsökning som innebär att 

begränsningen av åren 2010–2018 avlägsnades, detta resulterade i att artikeln McCarthy & 

McMahon (2008) kunde inkluderas. För att kvalitetssäkra den data som valts ut har författarna 
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valt att begränsa sökningarna till peer-reviewed, vilket innefattar att valda artiklar har blivit 

granskade innan de publicerats i vetenskapliga artiklar (Östlundh, 2017).  

 Inklutionskriterierna var även att samtliga artiklar skulle vara publicerade på svenska eller 

engelska och tillgängliga i full-text. Vetenskapliga artiklar som inte svarade mot 

litteraturöversiktens syfte samt artiklar som inte var etiskt granskade exkluderades. 

 

6.2 Analys 

När relevanta artiklar valts ut läste författarna dessa separat för att skapa sig en förståelse för 

innebörden av innehållet och säkerställa att det fortfarande var av relevans för 

litteraturöversikten (Friberg, 2006). Resultatet i de funna artiklarna diskuterades och 

granskades gemensamt för att säkerställa att författarna har uppfattat det likvärdigt. I nästa 

steg sökte författarna tillsammans efter likheter och skillnader i artiklarna kopplade till syftet 

som sedan kunde kategoriseras. Utefter dessa kategorier framkom följande tre huvudteman:  

hinder till att söka vård, brist på information och vårdrelationens betydelse. Sökprocessen 

återfinns i bilaga 1, artiklar som inkluderades översiktens resultat återfinns i bilaga 2. 

 

6.3 Urval  

Valet av artiklar har utifrån innehåll och lämplighet till litteraturöversiktens syfte 

kvalitetssäkrats och granskats (Friberg, 2006). Ytterligare inkluktionskriterier som författarna 

använt sig utav i sökandet av relevanta artiklar var att deltagarna skulle vara vuxna över 18 år. 

Där resultaten i artiklarna hade fångat kvinnors upplevelse av vård och omvårdnad vid PPD. 

Enligt Friberg (2006) bör en bred sökning göras i första stadiet för att få en överblick, där 

avgränsningar sedan kan göras för att sortera ut artiklar som inte är av relevans gentemot 

syftet. I urvalet valde författarna därför att applicera ett helikopterperspektiv, där titlar och 

sammanfattningar (abstrakt) granskades i de sökningar som gjorts för att hitta artiklar 

relaterade till litteraturöversiktens syfte och får en överskådligblick över funnet material. 

Därefter lästes och granskades de valda artiklarna av båda författarna ett flertal gånger för att 

få en tydlig uppfattning om dess innehåll och säkerställa att resultatet svarade på författarnas 

syfte. Urvalet resulterade sedan i att tio relevanta artiklar där sju utav dessa var kvalitativa och 

tre var kvantitativa. 
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7. Forskningsetiska överväganden 

I genomförandet av en litteraturöversikt bör ett etiskt övervägande göras gällande urval och 

presentation av resultatet (Kjellström, 2017). Inom forskningsetiken är den huvudsakliga 

uppgift att skydda människors integritet, lika värde och självbestämmande hos de som deltar i 

forskningen. Under hela forskningsprocessen skall de etiska aspekterna genomsyra förloppet 

för att upptäcka möjliga etiska risker och/eller dilemman med undersökningen, där deltagarna 

skall bli väl informerade angående studiens syfte och upplägg för att kunna ta ställning till sin 

medverkan. Författarna till denna litteraturöversikt har därför enbart inkluderat etiskt 

godkända artiklar. Vilket menas med att en etisk kommitté har kontrollerat trovärdigheten av 

forskningen samt att deltagarna inte har farit illa av publiceringen. Då vi har varit två 

författare till denna litteraturöversikt som gemensamt har granskat de valda artiklarna har det 

etiska förhållningssättet styrkts, då detta har främjat till ett kritiskt tänkande och att eventuella 

misstolkningar kan ha minskat (Segersten, 2017).   

Författarna till denna litteraturöversikt ansåg sig ha en förförståelse sedan tidigare som 

grundade sig i egna erfarenheter och upplevelser vad gällande ämnet PPD. För att kunna 

upprätthålla ett kritiskt och objektivt förhållningssätt som krävdes för denna översikt var det 

där av viktigt att uppmärksamma den tidigare förförståelsen (Priebe & Landström, 2012). 

Genom att författarna till denna litteraturstudie uppmärksammar sina tidigare erfarenheter 

ökar det medvetenheten till att vara objektiva i vidare utforskning. Författarna har även varit 

noggranna med att översätta data på ett så korrekt sätt som möjligt för att minimera risken för 

plagiering, fabricering och falsifiering i resultatet. 

 

8. Resultat 

I bearbetning av data kunde tre huvudkategorier urskiljas, resultatet i översikten kommer 

därför att presenteras i: Hinder till att söka vård, brist på information och vårdrelationens 

betydelse. 

 

8.1 Hinder till att söka vård 

Det gemensamma resultatet påvisade olika hinder för kvinnor att söka vård för sin PPD 

(Coates, De Visser & Ayers, 2015; McCarthy & McMahon, 2008; Slade, Morell, Rigby, 

Ricci, Spittlehouse & Brugha, 2010)   

 Vissa kvinnor ansåg att det var svårt att erkänna att det fanns ett behov av hjälp och att 

detta var en av de hinder som fanns till att söka vård (McCarthy & McMahon, 2008; Slade et 
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al. 2010). Kvinnorna som intervjuades beskrev även en motvilja till att söka och acceptera 

vård för sin PPD, på grund av bland annat stigmatisering (McCarthy och McMahon 2008). 

Stigmatiseringen var också en faktor till varför kvinnorna inte talade öppet om sina känslor 

till personer i deras närhet. En kvinna uppgav en känsla av misslyckande i sin roll som moder, 

hon ansåg att andra kvinnor i hennes närhet såg mer harmoniska och samlade ut och att detta 

bland annat låg till grund för hennes oro och ångest. Stigmatiseringen reducerades dock för 

vissa kvinnor vid diagnostisering och behandling på grund av att de fick en ökad kunskap och 

bättre information. Kvinnorna rapporterade att de då kunde prata om sitt psykiska tillstånd 

som de tidigare hade upplevt som svårt. Dock upplevde några kvinnor en negativ effekt efter 

diagnostiseringen som resulterade i en ökad känsla av stigmatisering.   

Vissa kvinnor upplevde att det fanns en rädsla av att inte kunna mäta sig till samhällets 

krav och på så sätt kände de sig misslyckade (Slade et al 2010). Rädslan innefattade att de 

skulle upplevas som dåliga på att ta hand om sina barn och att de skulle bli dömda av andra 

mödrar och av samhället. De uppgav även en rädsla kring att själva söka vård då de antog att 

de skulle uppfattas som svaga och att deras barn skulle tas ifrån dem. Rädslan grundade sig i 

skam och detta blev en bidragande faktor till att dem kände en motvilja till att söka vård. En 

annan faktor var att kvinnorna upplevde svårigheter med att identifiera och agera efter sina 

depressiva symtom. För vissa kvinnor kunde detta resultera i användandet av olika strategier 

för att söka hjälp som exempelvis att använda sig av sitt barn för att få kontakt med vården. 

Kvinnorna såg en möjlighet i att själva bli uppmärksammade av vården genom att uppvisa en 

oro angående barnets hälsa. Socialt stöd hade en betydande roll för om kvinnan sökte hjälp 

hos vården då dessa personer ofta gav starka råd om att kvinnan behövde söka professionell 

hjälp.   

Vissa kvinnor uppgav även svårigheter till att söka vård på grund av stigmatisering, som 

grundades sig en oro att uppfattas som svaga samt att de kände att det blev för seriöst att söka 

vård på grund av de symtom de upplevde (Coates et al. 2015). Kvinnorna var angelägna om 

att normalisera känslomässiga svårigheter i postpartumperioden samt att sökandet av hjälp bör 

ses som en hälsosam och nyttig handling för kvinnans välmående. De ansåg att det var 

nödvändigt att belysa de postnatala svårigheter som existerar men att det inte gjordes 

tillräckligt i dagens läge.    

Sammanställning av resultatet indikerade på att det fanns specifika omvårdnadsbehov hos 

vissa kvinnor som hade olika riskfaktorer för att utveckla PPD (Gutiérrez-Zotes et al. (2016); 

Polachek, Dulitzky, Margolis-Dorfman & Simchen, 2015; Sarah, Forozan & Leila, 2017). 

Gutiérrez-Zotes et al. (2016) undersökte där med i sin studie, kvinnors olika sätt att hantera 
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problem i förhållande till utvecklingen av PPD. Kvinnor som hade diagnostiserats med PPD 

visade tendenser på att använda sig utav en passiv typ av problemhantering som exempelvis 

förnekelse, distraktion, skam och att dem inte tog ansvar.  

 

8.2 Brist på information 

Många kvinnor upplevde att de inte har fått tillräckligt med information om PPD från vården 

(Coates et al., 2015; Feeley, Bell, Hayton, Zelkowitz & Carrier, 2015; Friberg & Edhborg, 

2014; McCarthy & McMahon, 2008; Slade et al., 2010).  

 Vissa kvinnor kände sig inte tillräckligt förberedda på eller hade kunskap om nedstämdhet 

och de omtumlande känslorna som kan väckas vid ett nyblivet föräldraskap (Feeley et al., 

2015; Friberg & Edhborg, 2014). Kvinnorna som intervjuades av Feeley et al (2015) ansåg att 

vården borde förbereda och informera dem bättre inom olika områden som exempelvis deras 

fysiska återhämtning, hur det nya livet med ett nyfött barn kan upplevas, hur det kan påverka 

relationen med ens partner, samt barnets hälsa och utveckling för att göra mödrarna mer redo 

att tackla dessa förändringar i livet. Kvinnorna ansåg även att det var vårdens ansvar att hjälpa 

och stödja dem till att upprätthålla vårdkontakten. Deltagarna ansåg att endast information i 

form av broschyrer om diagnosen PPD inte var tillräckligt, de uttryckte behovet av att ha en 

konversation tillsammans med vårdgivaren, då de var i behov av att diskutera den givna 

informationen för att kunna ta emot den på rätt sätt. En kvinna uttryckte en känsla av att bli 

bortglömd då vården inriktade sig mestadels på det nyfödda barnet. Efter en förlossning 

upplevde många kvinnor som drabbats av depressiva symtom en problematik med att själva 

söka information om symtomen och diagnosen som bland annat grundade sig i brist på tid.  

McCarthy och McMahon (2008) intervjuade kvinnor varav samtliga rapporterade att de 

hade hört talas om PPD tidigare men inte förstått diagnosens innebörd. Kvinnorna som led av 

PPD rapporterade att de upplevde olika negativa känslor utan att kunna identifiera vad de 

grundade sig i. Kvinnorna beskrev att de kunde gråta hela dagar och att de inte hade någon att 

vända sig till, de rapporterade även svårigheter till att urskilja normal ångest och ångest som 

behöver uppmärksammas av vården. Kvinnorna upplevde en önskan om att personer i deras 

närhet kunde varit mer uppmärksamma på dessa symtom och därmed kunnat bidra till ett 

bättre stöd för att söka vård. 

Coates et al. (2015) intervjuade 17 kvinnor som led av PPD för att undersöka deras 

upplevelse av att bli bedömda av vården enligt deras depressiva symtom. Majoriteten av 

kvinnorna (15 av 17) kände sig berövade på information, råd och stöd för allmän ångest, 
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bortsett från sin diagnos. Kvinnorna uttryckte att de även hade svårt att identifiera sina 

symtom som depressiva symtom. 

Slade et al. (2010) kunde urskilja en markant skillnad angående kvinnornas erfarenheter 

vad gällande informering om PPD ifrån vården. Några kvinnor uppgav att de inte hade 

kunskap om att de ens hade blivit undersökta med hjälp av EPDS. Deltagarna rapporterade 

även en okunskap angående vad sjuksköterskornas ansvar gällde gentemot deras hälsa, de 

antog att sjuksköterskors ansvar endast var på det nyfödda barnet och inte på kvinnornas 

psykiska hälsa. 

 

8.3 Vårdrelationens betydelse 

Analysen av resultatets artiklar visade på att vårdrelationens betydelse var en avgörande 

faktor i påverkandet av kvinnornas upplevelse av omvårdnad vid PPD (Coates et al., 2015; 

Feeley et al., 2015; Friberg & Edhborg, 2014; Habel, Feeley, Hayton, & Zelkowitz, 2015; 

Slade et al., 2010; Truitt, Pina, Person-Renell & Angstman, 2013).  

Ett flertal kvinnor ansåg att sjuksköterskors sociala kompetens hade en betydande roll för 

uppfattningen av omvårdnaden (Habel et al., 2015; Feeley et al., 2015; Slade et al., 2015). En 

av de avgörande faktorerna till varför kvinnorna inte sökt vård var relationen till deras 

sjuksköterskor (Slade et al., 2010). Kvinnorna upplevde att de inte kände deras sjuksköterska 

tillräckligt väl och därmed inte kände sig trygga med att tala öppet om sina känslor. 

Upplevelsen ledde i sin tur till att kvinnorna avböjde stöd ifrån sjukvården. Om trygghet till 

sin sjuksköterska fanns uttryckte kvinnorna ett behov av att få prata enskilt med 

sjuksköterskor om sina psykiska problem. I resultatet framkom att sjuksköterskors perspektiv 

var avgörande i relation till kvinnans uppfattning av mottaget stöd. Relationen mellan 

sjuksköterskor och modern visades ha en betydande roll gällande hennes uppfattning av 

omvårdnaden efter förlossningen.  

Friberg och Edhborg (2014) intervjuade kvinnor som uppgav att tiden på förlossningen och 

BB upplevdes som en frustrerande tid. Bristen på sjukvårdspersonalens agerande och 

engagemang påverkade kvinnornas trygghet, detta grundade sig bland annat i att kvinnorna 

ansåg sig inte bli tagna på allvar och att deras behov inte uppmärksamdes samt att det inte 

fick de stöd dem var i behov av.    

Ett flertal kvinnor ansåg att deras upplevelser av moderskapet inte heller överensstämde 

med deras tidigare förväntningar, samt att vården inte besvarande de behov som de hade 

(Habel et al., 2015). Kvinnorna ansåg att sjuksköterskor hade ett opassande bemötande av 
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deras specifika behov. De ansåg att de inte fick en individanpassad vård eller en vård som höll 

den kvaliteten som de önskade. Ett exempel togs upp av en kvinna angående amning, hon 

upplevde att personalen inom sjukvården pressade henne till att amma sitt barn trots att hon 

upplevde svårigheter med det. Detta resulterade i att kvinnan upplevde att personalen inte 

lyssnade och agerade ut efter hennes egna förmågor samt tankar och känslor.    

 Truitt et al. (2013) jämförde olika utfall för kvinnor med PPD som erhöll en rutinbaserad 

vård och en samarbetsbaserad vård. Den samarbetsbaserade vården grundade sig i att 

involvera flera yrkeskomponenter inom vården i ett samarbete för att förbättra patientens 

psykiska hälsa, dessa yrkeskomponenter kunde bland annat vara en läkare, en sjuksköterska 

samt en terapeut. Den rutinbaserade omvårdnaden innefattade all typ av omvårdad som inte 

arbetade utifrån ett samarbetsperspektiv. Resultatet kunde urskilja en markant skillnad i 

förbättrat tillstånd vid kvinnornas återbesök efter sex månader (46,7% jämfört med 6,3%). 

Kvinnorna som deltog i den samarbetsbaserade vården upplevde en högre kvalitet på 

omvårdnaden i jämförelse till de kvinnor som tog emot den rutinbaserade. 

Få kvinnor som uppvisar depressiva symtom vill ha den hjälp som erbjuds av vården enligt 

Feeley et al. (2015). Detta grundade sig i att de kvinnor som sökt professionell hjälp blivit 

missnöjda med den vård som de mottagit på grund av att den erbjudna behandlingen inte har 

överensstämt med deras behov. Kvinnor och deras partners ansåg att familjecentrerad vård är 

nödvändig för att kunna få sina behov korrekt bemötta. Kvinnorna ansåg att det var vårdens 

ansvar att hjälpa och stödja dem till att fortsätta upprätthålla vårdkontakten då det kunde vara 

utmanande för kvinnan att själv uppsöka vård när symtomen väl har utvecklats. En del 

deltagare ansåg även att vården efter förlossning var för inriktad på det nyfödda barnet, de 

uttryckte en känsla av att bli bortglömda och att hamna i skuggan av sitt barn. Deltagarna 

uppgav även en önskan om att vården bör tillägga utvärdering av kvinnornas psykiska hälsa i 

de redan existerade postpartum kontrollerna. Genom att implementera detta ansåg kvinnorna 

att den psykiatriska vården kunde motverka stigmatiseringen samt bidra till en ökad acceptans 

hos en del mödrar och deras partner.   

Kvinnorna som intervjuades av Coates et al. (2015) beskrev ett bristande engagemang hos 

vårdgivarna. De kände att en djupare undersökning av de depressiva symtomen var nödvändig 

och att vårdgivarna hade en tendens till att gå vidare för snabbt utan vidare utredning eller 

undersökning av screeningen som genomförts. Några av kvinnorna kände att vårdgivarna 

utgick från att de var depressiva för att förklara kvinnans känslor, detta upplevde kvinnorna 

som att de inte togs på allvar av vårdgivarna. Deltagarna hade delade uppfattningar av 

screeningformulären, vissa tyckte att de framhävde de negativa känslorna de upplevde och 
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vissa tyckte att den fungerade som ett hjälpmedel för att själva kunna hitta sina egna känslor 

och bearbeta dem. Oavsett vad kvinnorna ansåg om screeningformuläret var samtliga eniga 

om att de inte var tillräckliga för att identifiera ångest. Relationen till vårdgivaren var 

avgörande för en ärlig kartläggning av deras känslor. Sammanfattningsvis ansåg kvinnorna att 

det var vårdens ansvar att i ett hälsofrämjande och förebyggande syfte söka upp kvinnorna för 

identifiering av en möjlig PPD. Tidsramen för när stöd erbjöds var viktig enligt vissa kvinnor 

dock var det svårt att utgöra vilket tillfälle som var mest passande. Vissa kvinnor ansåg att 

screeningen gjordes för sent och andra ansåg att den gjordes för tidigt. 

De intervjuade kvinnorna uttryckte en önskan om en tydligare kommunikation från vården 

innan förlossningen för att eventuellt minska risken för utvecklingen av PPD (Sarah et al. 

2017). Där kvinnorna hade en önskan om att i samråd med sjukvårdspersonalen gå igenom 

detaljer och nödvändiga förberedelser inför förlossningen, samt att göra dem mer delaktiga i 

valet av förlossningsform för att minska risken för uppkomst av PPD. 

 

9. Diskussion 

 

9.1 Metoddiskussion 

Författarna har valt att utföra en litteraturöversikt för att undersöka tidigare forskning inom 

det aktuella området (Friberg, 2006). Till en början innefattade syftet att belysa PPD ur ett 

familjeperspektiv, dock ansågs inte detta syfte vara relevant för allmänsjuksköterskan eller 

inom området omvårdad och författarna valde där med att formulera fram ett nytt syfte. Syftet 

med översikten blev då att belysa kvinnors upplevelse av omvårdnad vid PPD. I en 

litteraturöversikt blir författarna beroende av tidigare forskning som kan vara av äldre 

karaktär och därav bli irrelevanta till dagens kunskapsläge, däremot ges det en möjlighet för 

författarna att fånga syftet ur exempelvis ett världsperspektiv samt få med ett större antal 

deltagare. Genom att använda sig av en litteraturöversikt sammanställs kunskapsläget inom 

området och behov av nya forskningsområden kan urskiljas. 

De två databaserna Cinahl Complete och PsycINFO användes för litteratursökningen, 

dessa databaser valdes ut på grund av deras fokusområde inom forskning i vårdvetenskap och 

omvårdnad. PsycINFO valde författarna på grund av att PPD klassificeras som en psykiatrisk 

diagnos och genom att använda denna databas kunde de få ut artiklar som innehåller 

psykologisk forskning i ämnet omvårdnad. Relevanta och lämpliga artiklar gentemot syftet 
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kunde hittas i dessa databaser. Det går dock inte att utesluta att annan relevant forskning som 

publicerats i övriga databaser inte hade kunnat besvara översiktens syfte.   

Sökningar av artiklar till litteraturöversikten valdes att avgränsas till åren 2010–2018 med 

undantag till en frisökning utan årsbegränsningar då författarna ansåg det var lämpligt för att 

hitta passande forskning. Enligt Östlundh (2006) kan en avgränsning vara av vikt då endast 

nytt vetenskapligt material framkommer i sökningarna. Att utesluta material från tidigare år 

kan påverka arbetet negativt då äldre forskning kunde ha bidragit till en bredare bild av 

ämnet, dock ansåg författarna att äldre forskning inte hade samma relevans då de önskar att 

bidra med aktuell forskning på grund av det ökade intresset kring diagnosen på senare tid. Det 

gjordes inga geografiska urval i sökningarna av artiklarna, de som kunde urskiljas var att 

majoriteten av artiklarna som inkluderades i resultatet hade sin grund utanför Norden. 

Inklusionskriterierna innefattade även att artiklarna skulle vara skrivna på engelska på 

grund av att det i dagens läge ses det engelska språket som vetenskapens officiella språk 

(Segesten, 2006a). Genom att forskare skriver sina studier på engelska ges en möjlighet för 

övriga forskare att bidra med fortsatt forskning mot en gemensam kunskapsutveckling. Att 

endast engelska artiklar valdes ut var även för att minska språkförbistringen då författarna 

besitter goda kunskaper i det engelska språket. Trots att författarna besitter goda kunskaper i 

det engelska språket kan det ha haft en inverkan på resultatet då det ej är författarnas 

modersmål och risk för missuppfattningar kan ha förekommit. 

Tio artiklar valdes ut till resultatet i studien, dessa valdes ut genom att författarna 

granskade artiklarnas rubriker och abstrakt, i detta skede ansåg författarna att en artikel inte 

uppfyllde deras krav och tog därmed bort den ur granskningen. När dessa tio artiklar ansågs 

vara passande för litteraturstudien granskade båda författarna artiklarna separat för att sedan 

tillsammans diskutera vad som framkommit. Tydliga teman kunde skapas som resultatet 

sedan utformades av. Den sista artikeln som författarna hittade skedde genom fritextsökning 

där avgränsning av åren togs bort. 

I arbetsprocessen av denna uppsats har samarbetet fungerat väl mellan författarna genom 

hela arbetet. Båda författarna har tagit ansvar och lagt ned engagemang under hela 

utvecklingen där diskussioner har hanterats utan konflikter.   

 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av den sammanställda data som framkom ur studierna visade att kvinnorna som 

deltagit i studierna upplevde ett flertal negativa känslor och tankar som grundade sig i den 
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mottagna omvårdnaden de erhållit angående deras PPD, de ansåg att omvårdnaden inte mätte 

sig med deras egna förväntningar och behov.  

 

9.2.1 Brist på information och stigmatisering  

Bristen på information och dess påverkan på kvinnorna kunde urskiljas i ett flertal studier som 

inkluderats i resultatet (Feeley et al., 2015; McCarthy & McMahon, 2008; Slade et al., 2010). 

Det framkom bland annat att många kvinnor hade blivit screenade för PPD utan deras 

vetskap, och att de inte var införstådda eller hade kunskap i vad sjuksköterskor hade för 

ansvarsområde samt på vilket sätt hen kunde bidra till att stödja deras psykiska hälsa (Slade et 

al., 2010). Många kvinnor hade därmed en föreställning om att sjuksköterskor endast hade 

fokus och ansvar för det nyfödda barnet. Denna informationsbrist ledde i slutändan till att en 

del kvinnor upplevde negativa känslor och hade svårigheter med att identifiera de depressiva 

symtomen. Genom att vården utökar och förtydligar informationen angående PPD kan det 

bidra till en reducering gällande kvinnors psykiska lidande (McCarthy och McMahon 2008). 

De negativa följderna av brist på information styrks av Azale, Fekadu, Medhin och Hanlon 

(2018) som visade att kvinnor bosatta på landsbygden inte hade samma tillgång till 

information som kvinnor bosatta i städerna. Bristen på information låg till grund för de 

olikheter som fanns i kvinnornas sätt att uttrycka sina känslor samt deras hanteringsstrategier 

gällande depression. Kvinnorna som inte hade samma tillgång till information visade sig ha 

mindre resurser till att hantera sin diagnos på ett problemfokuserat sätt till skillnad från de 

kvinnor som bodde närmre städerna och hade bättre tillgång till information.  

De kunde även urskiljas en koppling mellan brist på in formation och stigmatisering, 

stigmatisering och orealistiska förhoppningar sågs som en avgörande faktor till varför kvinnor 

uttryckte en motvilja till att söka vård (Feeley et al., 2015; McCarthy & McMahon, 2008). 

Feeley et al. (2015) ansåg som en lösning på stigmatiseringen att vården bör stödja dessa 

kvinnor genom att erbjuda mer information för att få en mer realistisk syn på moderskapet. 

Genom erbjudandet av stöd kan vården enligt författarna främja kvinnorna till att söka vård. 

Detta stöds även av Dwanyan och Hans (2017) som kom fram till att det låg på vårdens 

ansvar i att arbeta med att reducera stigma kring PPD. Kvinnorna uppgav även en känsla av 

kunskapsbrist hos deras sjuksköterskor gällande PPD. Kvinnorna ansåg därmed att 

sjuksköterskeyrket bör förbättras rörande identifiering av symtom för att minska lidandet hos 

dessa kvinnor. 

Samtidigt som forskningen lyfter fram en stigmatisering och rädsla hos kvinnor, belyser 

Habel et al. (2015) det motsatta. Kvinnor och deras partners som erfarit PPD deltog i 
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intervjuer för att undersöka vad som låg till grund för uppkomsten av diagnosen. Kvinnorna 

hade inga synpunkter angående samhällets möjliga påverkan på deras psykiska hälsa. Männen 

ansåg däremot att det var samhällets normer som låg till grund för uppkomsten av kvinnornas 

PPD och hade en avgörande roll för utvecklingen av dess symtom. Männen ansåg att 

kvinnorna försökte uppnå orealistiska mål, som bland annat att försöka hantera flera roller 

samtidigt som moder, partner och karriärkvinna.    

Enligt Phil Barkers tidvattenmodell är det patientens huvudansvar att uppnå hälsa 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Sjuksköterskors ansvar är enligt Barker att skapa goda 

förutsättningar för kvinnan att uppnå hälsa, detta kan enligt Björkvell och Thorell-Ekstrand 

(2014) uppnås genom att utföra en personcentrerad omvårdnad som innefattar att informera, 

kommunicera och undervisa patienten. Barker betonar att en bedömning av patienten är en 

förutsättning för en god individanpassad vård, sjuksköterskors bedömning handlar om att 

förstå patientens inre och inte enbart fokusera på diagnosen (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Enligt Barker fungerar sjuksköterskor som ett instrument som i gemenskap med 

patienten utför omvårdnaden då båda parters kunskap anses vara lika viktiga. Detta kan även 

styrkas med Dahlberg och Segesten (2010) som förklarar att processen till att uppnå hälsa 

kräver ömsesidigt engagemang från båda parter för att hälsa ska uppnås. Patientens 

ansvarsområde ligger på att uttrycka sina behov och där sjuksköterskor ska med ett öppet 

förhållningssätt och lyhördhet främja konversationen. 

 

9.2.2 Sjuksköterskornas roll i omvårdnadsarbetet 

Enligt Eldh (2014) bör sjuksköterskor ses som en omvårdnadsexpert där lyhördhet, öppenhet 

samt respekt är några av de viktiga komponenter som hör till begreppet omvårdnad. Trots 

detta framkom det i flertalet studier att kvinnor hade negativa upplevelser till vården på grund 

av sjuksköterskors förhållningssätt samt bristande kvalitet på omvårdnaden (Habel et al. 2015; 

Feeley et al., 2015: Slade et al., 2010). Dessa negativa upplevelser resulterade slutligen i att 

kvinnor avböjde att ta emot vård. Dwanyen och Hans (2017) hävdar att vårdgivare har en 

tendens att uttrycka motvilja till att diagnostisera PPD, likaså har kvinnor som lider av PPD 

rapporterat motvilja till att informera vårdgivare om deras symtom.   

Enligt Eldh (2014) är ett personcentrerat förhållningssätt en hörnsten för god omvårdnad 

där omvårdnadsarbetet anpassas till individens berättelser och behov. En individ anpassad 

omvårdnad kan vara avgörande för hur patienter upplever sin situation men även för hur 

förloppet av accepterandet av vård ser ut i framtiden. Betydelsen av en god vårdrelation kan 

stärkas av en studie med Goutadier et al. (2011) som i en studie fann att kvinnor kände sig 
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osäkra angående om det var den bristande relationen med sin sjuksköterska som hade orsakat 

deras depression. Feeley et al. (2015) har diskuterat vad som kunnat legat till grund för 

kvinnornas negativa syn gentemot vården. Frågan som författarna ställdes inför var om det 

kunde grunda sig i bristen mellan upplevda behov gentemot tillgängligheten av omvårdnad 

eller om det grundar sig i den erbjudande vården som redan existerar. Habel et al. (2015) 

problematiserade även relationen mellan sjuksköterskor och patienten där en kvinna upplevde 

en bristande kommunikation från sjuksköterskor. Kvinnorna som intervjuades i Habel et al. 

(2015) och Haga, Lynne, Slinning och Kraft (2012) lyfte även fram problematiken med 

amning och vårdens syn på den. I en studie av Haga et al. (2012) berättade flera kvinnor att de 

upplevde en stor press ifrån vården gällande amningen trots att dem upplevde flera 

komplikationer som exempelvis ömmande bröst. Amningen skapade en känsla av stress för 

dessa kvinnor när de fått komma hem, denna stress medförde även känslor av misslyckande 

när amningen inte fungerade. Genom att utforma arbetet i enlighet med Barkers 

tidvattenmodell kan sjuksköterskor anpassa vården bättre efter kvinnans behov (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Utgångspunkten för teorin är att fokusera omvårdnaden på 

kvinnans livshistoria och den egna berättelsen som speglar henne. Sjuksköterskors primära 

ansvar i denna process är att stödja och skapa förutsättningar för att kvinnan själv ska ta sig ur 

sin kris.    

I ett flertal studier kunde det urskiljas att kommunikation var en nödvändig åtgärd för att 

uppnå en god omvårdnadshandling (Feeley et al., 2015; Habel et al., 2015; McCance, 2003; 

Sarah et al., 2017; Slade et al., 2010). Enligt McCance (2003) och Habel et al. (2015) kunde 

patienterna uppleva att sjuksköterskor inte hade tillräckligt med social kompetens för ett gott 

bemötande samt att denne inte lyssnade och kommunicerade i relation till patienternas 

förväntningar. Saknaden av sjuksköterskors sociala kompetens kan bekräftas av kvinnorna 

som deltog i undersökningen av Feeley et al. (2015). Kvinnorna visade på ett ökat behov av 

kommunikation tillsammans med sjuksköterskor för att kunna ta emot information på ett 

korrekt sätt. Sarah et al. (2017) kunde i resultatet konstatera att god kommunikation även 

kunde användas som en förebyggande åtgärd då detta främjar patientens delaktighet. Syftet 

med kommunikation är att skapa en förståelse (Baggens & Sandén, 2014). Genom samtal får 

man tillträde till den andre individens värld. För att sjuksköterskor ska kunna skapa sig en 

förståelse krävs det av patienten att kunna förmedla kommunikationen. För att sjuksköterskor 

sedan ska kunna ta till sig den information som ges, detta innefattar både verbal 

kommunikation samt icke verbal kommunikation. Den icke verbala kommunikationen tas 

även upp av McCarthy och McMahon (2008) och Feeley et al. (2015) där författarna 
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framhävde vikten av att som sjuksköterska kunna iaktta olika typer av kommunikation som 

patienten förmedlar. Då patienten kan vara påverkad av bland annat oro och okunskap kring 

de nya förändringar som sker är det viktigt av sjuksköterskor att upprätthålla alla typer av 

kommunikation för att kunna bibehålla en god relation. Till skillnad från patienten erhåller 

sjuksköterskor kunskap och evidens som gör denne ansvarig att se till att kommunikationen 

sker på rätt sätt (Eide & Eide, 2008). En omvårdnadsorienterad kommunikation är ett begrepp 

som ofta används inom vården och i mötet med patienter. Det finns tre nyckelbegrepp inom 

omvårdnadsorienterad kommunikation som är empati, yrkeskunskap och målorientering. 

Genom att applicera dessa nyckelbegrepp i samtalet med patienten får sjuksköterskor goda 

förutsättningar till att anpassa omvårdnaden till patienten.    

Phil Barker ansåg att fokus för omvårdnaden handlar om att ta fasta på patientens resurser 

istället för problemen, detta skulle enligt Barker uppnås genom samarbete och delaktighet för 

att stärka patientens autonomi och självbestämmande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Barker beskrev olika antaganden som ligger till grund för hans teoretiska resonemang. Dessa 

resonemang uttrycker det förhållningssätt som sjuksköterskor bör ha. Bland dessa antaganden 

beskrev han nyfikenhet där fokus var att se patienten som en expert på sitt egna liv samt att 

vara öppen och ärligt intresserad för att kunna ta del av den informationen som ges av 

patienten.   

 

9.2.3 Egna reflektioner  

Författarna av denna litteraturöversikt kunde se ett samband med Phil Barkers teori och de 

hinder som kan ha påverkat kvinnorna till att inte söka vård. Då Barker betonar begreppet 

samarbete som en nödvändig handling för bästa möjliga omvårdnadsresultat kan 

sjuksköterskors ansvar att korrekt bedöma och upptäcka PPD hos kvinnor ses som en 

komplettering, då de berörda kvinnorna själva kan vara oförmögna till att söka vård.  

Vårdens förhållningssätt gällande amning har uppmärksammats ett flertal gånger i 

författarnas omgivning, då sjuksköterskor inte har anpassat omvårdnaden efter aktuell 

evidens. Författarnas egna förförståelse kunde styrkas med litteraturöversiktens resultat, trots 

detta var det förvånade över problemets stora omfattning. Med detta sagt kunde författarna 

associera till problematiken angående sökandet av vård, däremot blev de förvånade av den 

stora omfattning vad gällande kvinnors motvilja till att acceptera erbjuden vård. På grund av 

att sjuksköterskor ses som en omvårdnadsexpert bör omvårdnaden vara mer anpassad samt 

utformad efter kvinnornas egna behov och värderingar. Det som präglar sjuksköterskors yrke 

är att det är ett konstant föränderligt och evidensbaserat kunskapsområde, detta innebär att 
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sjuksköterskor bör anpassa omvårdnaden efter forskningens utveckling som även står skrivet i 

sjuksköterskors riktlinjer (ICN, 2017). Författarna tolkar att resultatet tyder på att vården till 

viss del har brustit i omvårdnadsarbetet. Det bristande omvårdnadsarbetet kan grunda sig i att 

vårdgivarna inte har arbetat utefter deras ansvar och föreskrivna riktlinjer.   

Efter att författarna granskat och studerat forskning till denna litteraturöversikt har den 

tidigare förförståelsen stärkts. Detta handlar bland annat om kvinnornas motvilja till att belysa 

sina problem på grund av stigmatiseringen av PPD och till vårdens bristande utbildning kring 

psykisk ohälsa. Insamlade data kan dock ha varit riktad emot vårdens förhållningssätt och 

riktlinjer. Ett flertal studier har även belyst vikten av kvinnans egna ansvar i processen, där 

kvinnan själv bör i större utsträckning lyfta sina symtom och ohälsa för att det skall kunna 

underlätta vården att erbjuda dem stöd. Trots de brister som existerar från båda parters håll 

vad gällande omvårdnad vid PPD, kan det klargöras att det krävs engagemang från både den 

drabbade kvinnan och vården för att processen mot hälsa ska kunna upprätthållas. 

 

9.3 Kliniska implikationer  

Litteraturöversikten kan användas som ett underlag för sjuksköterskor under diskussioner 

kring bemötandet av patienter med PPD, detta på grund av att sjuksköterskor ofta möter 

patienter som lider av psykisk ohälsa i samband med graviditet (Wiklund & Lindwall, 2012). 

Det är vid dessa situationer sjuksköterskors ansvar innefattar att fokusera på den enskilda 

individen samt att forma vården efter henne. Detta innebär att sjuksköterskor ska rikta sitt 

fokus till individen istället för symtomet eller traumat som skett. Det är även sjuksköterskors 

uppgift att göra patienten medveten om eventuella förändringar som kan ske i patientens 

psykiska mående samt varför, detta för att skapa goda förutsättningar till att patienten själv 

ska kunna påverka sitt liv. Med detta sagt är det aktuellt att sjuksköterskor i sitt 

hälsofrämjande arbete bör sträva efter delaktighet och en personcentrerad vård. 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

I sökningen av relevant forskning till denna litteraturöversikt har författarna kunnat urskilja 

att flertalet studier angående kvinnors upplevelser av PPD existerar. Trots detta finns det 

bristfällig forskning som berör sjuksköterskors kunskapsläge och förhållningssätt till 

bemötandet av diagnosen PPD. Genom en fortsatt forskning inom det aktuella kunskapsläget 

kan litteraturöversikten bidra till en ökad medvetenhet för vårdpersonalen. 
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Tidigare forskning inom området för kvinnors upplevelse av PPD har även visat på en 

stigmatisering. Kvinnorna upplever en skam av att känna dessa känslor efter en förlossning, 

då samhällets normer kan spegla ett orealistiskt ideal som kan få kvinnan att känna en rädsla 

och skam över att tala om sitt psykiska mående. Fortsatt forskning kan bidra till ytterligare 

uppmärksamhet inom PPD som kan leda till en bättre syn och ett bättre bemötande samt att 

diagnosen kan bli mer accepterad av samhället.   

 

10. Slutsats 

Resultatet visade att kvinnor som drabbats av PPD upplevde ett flertal olika negativa känslor 

och tankar som grundade sig i omvårdnaden de mottagit. Dessa känslor innefattade bland 

annat skam och rädsla för att framstå som dåliga mödrar. Av den forskning som framkommit 

kunde författarna urskilja brister mellan kvinnornas förväntningar på omvårdnaden och den 

faktiska omvårdnad som de erhållits. Kvinnorna uppgav att det fanns en önskan om att få en 

ökad uppmärksamhet av vården samt att få ett förbättrat bemötande och mer personcentrerad 

utformning av omvårdnaden för att kunna bemöta deras behov. Trots det stora missnöjet som 

kunde urskiljas i resultatet kunde författarna hitta forskning som visade på en omfattande 

kunskapsbrist rörande psykisk ohälsa hos sjuksköterskor.    
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Resultat: I resultatet kom 
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Slade, P., 

Morrell, J. 

C., Rigby, 

A., Ricci, 
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house, J. 

& Brugha, 

T. S. 

Postnatal women´s 

experiences of 

management of 
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År: 2010 

Land: USA 

Tidskrift: Brit

ish Journal of 
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upplevelse och hantering av 

depressiva 

symtom. Samt utforska vad f

ör stöd det upplever som bäst

. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 39 deltagare, varav 6 st valdes bort. 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer. Bandin

spelade, transkriberade och avidentifierade. 

Analys: NVivo. Med hjälp av en mall kunde 

kategorier urskiljas. 

Resultat: Psykologiska 

samtal fick positiva 

effekter när kvinnorna hade 

accepterad att de var 

depressiva. Dock förstod 

kvinnorna sig inte på EPDS 

skala, och ibland inte vad 

sjuksköterskorna hade för 

roll. Sökandet och 

accepterandet av hjälp 

berodde på kvinnornas 

uppfattning av sjukvårdens 

stöd. 

Truitt, F. 

E., Pina, 

B. J., 

Person-

Rennell, 

N. H. 

& Angstm

an, K. B. 

Outcomes for 

collaborative care 

in the management 

of postpartum 
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År: 2013 
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Tidskrift: Qua

lity in Primary 
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Syfte: Att jämföra 
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samarbetsmodell på kvinnor 

som blivit diagnostiserade 
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förlossningen. 

Metod: Retrospektiv kvantitativ studie. 

Urval: 78 

Datainsamling: PHQ-9, EPDS. 

Analys: SAS, chi-square test, Fisher’s exact test, 

Wilcoxon–Mann–Whitney test. 

  Visade att en 

samarbetsbaserad modell 

erbjuder högre kvalitet och 

en mer tidseffektiv vård för 

kvinnor som lider av PPD. 

 

 

 


