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Abstract 
 
Postpartum depression is a serious condition that affects 10-12 % of women after 
childbirth. Women are often sleep deprived in the postpartum period, but it is unclear if 
sleep deprivation per se increases the risk of postpartum depression. The aim of this study 
was to examine if sleep deprivation is more common among women suffering from 
postpartum depression. In addition, we wanted to examine whether the sleep deprivation, 
caused by the infant, was the primary reason for onset of depression or whether it was 
merely a symptom of depression. This study was undertaken as part of the population-
based longitudinal postpartum depression study called BASIC in Uppsala, Sweden. 
Participants in the study were 688 mothers of infants six weeks of age. The participating 
women filled out questionnaires containing the Edinburgh Postnatal Scale (EPDS) and 
questions concerning sleep during the last night and during the last weeks. Women with 
depressive symptoms (EPDS score > 11) at 6 weeks postpartum were significantly more 
likely to report insomnia and sleep deprivation compared to women without depressive 
symptoms (EPDS score < 12). Women with depressive symptoms were not more likely to 
report that they woke up frequently because of the infant compared to women without 
depressive symptoms. These results suggest that women suffering from postpartum 
depression also more often suffer from insomnia and sleep deprivation due to depression 
per se and not because of the infant. Further studies are needed to examine whether sleep 
deprivation is a cause of postpartum depression or if sleep deprivation is only a symptom 
of postpartum depression. 
 
 

Bakgrund 
 
PostpartumdepressionPostpartumdepressionPostpartumdepressionPostpartumdepression    
Postpartumperioden innebär en ökad risk för kvinnan att insjukna i olika psykiatriska 
sjukdomar. Traditionellt urskiljs tre typer av psykiatriska postpartumsyndrom, vilka är 
maternity blues, postpartumdepression och postpartumpsykos.  
 
Maternity blues som också kallas postpartumblues ses hos ungefär 50% av alla kvinnor 
efter förlossningen (Miller 2002). Tillståndet innebär en övergående period av mild 
depression som oftast debuterar tre till fyra dagar postpartum och som oftast försvinner 
inom en vecka. Symtomen vid maternity blues är oro, irritabilitet, konfusion, 
nedstämdhet, labilitet samt känslor av sorg blandat med känslor av glädje (Pearlstein et al 
2009). Dessa symtom varar allt från några timmar upp till några dagar. Orsaken till 
maternity blues misstänks bero på hormonella faktorer som det snabba fallet i östrogen- 
och progesteronnivåer efter förlossningen (Miller 2002).  
 
Postpartumpsykos är en ovanlig och svår sjukdom som drabbar 0,1-0,2 % av nyförlösta 
kvinnor. Postpartumpsykos debuterar oftast inom tre veckor efter förlossningen med 
förvirring, hallucinationer, vanföreställningar och affektiva symtom (Miller 2002). Det 
föreligger risk för suicid och infanticid och postpartumpsykos innebär så gott som alltid 
inläggning på psykiatrisk klinik (Pearlstein et al 2009). Postpartumpsykos har en bättre 
prognos jämfört med andra psykotiska tillstånd.  
 
Postpartumdepression (PPD) drabbar 10-12 % av alla nyförlösta kvinnor. PPD definieras 
som depression två veckor till ett år efter förlossning (Steiner 1990) eller enligt DSM-IV 



som depressiva symtom inom 4 veckor postpartum. För att uppfylla kriterierna för en 
depression enligt DSM-IV måste minst fem av nio symtom finnas närvarande under en 
period på minst två veckor. De nio symtomen är nedstämdhet under större delen av 
dagen, minskat intresse eller minskad glädje, minskad eller ökad aptit, sömnstörning, 
psykomotorisk agitation eller hämning, svaghetskänsla eller brist på energi, känslor av 
värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor, minskad tanke- eller 
koncentrationsförmåga och återkommande tankar på döden. Dessutom måste minst ett av 
symtomen nedstämdhet eller minskat intresse eller glädje föreligga. En depression 
postpartum skiljer sig inte ifrån en depression som uppkommer vid ett annat tillfälle i 
livet i sjukdomsbild, men en depression postpartum kan ge andra konsekvenser. Det är 
inte enbart den nyblivna mamman som påverkas av sjukdomen utan även barnet och 
relationen till barnet och andra familjemedlemmar. PPD har visat sig kunna påverka 
anknytningsprocessen mellan kvinnan och hennes nyfödda barn negativt (Field 2010). 
Barn till mödrar med obehandlad postpartumdepression lider oftare än andra barn av 
”failur-to-thrive”, beteendestörningar och suboptimal utveckling emotionellt, kognitivt 
och socialt (Ross et al 2005). Kvinnan kan också komma att uppleva skuld på grund av sin 
depression och hennes självkänsla kan påverkas negativt (McCoy 2011). I ovanliga fall kan 
en postpartumdepression leda till barnamord och suicid (McCoy 2011). 
 
Behandlingen som idag rekommenderas till kvinnor med postpartumdepression är vid 
lättare depressioner stödjande samtal och vid måttliga till svårare depressioner kognitiv 
beteendeterapi samt farmakologisk behandling. Vid farmakologisk behandling är 
förstahandsvalet för ammande kvinnor selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) 
(McCoy 2011). Sertralin är det SSRI preparat som rekommenderas i första hand och om 
kvinnan inte svarar på eller tolerar sertraline är paroxetin eller nortriptylin de läkemedel 
som rekommenderas i andra hand (Pearlstein et al 2009).Vid svåra depressioner ska 
patienterna alltid behandlas vid psykiatrisk klinik. Kvinnor som tidigare har haft PPD bör 
erbjudas stödjande samtal tidigt efter förlossningen.  
 
Även om PPD är en vanlig sjukdom är den ofta underdiagnostiserad och obehandlad på 
grund av att många kvinnor inte söker vård (Pearlstein 2008). I många landsting idag i 
Sverige pågår screening för PPD på mödra- och barnavårdscentralerna med Edinburgh 
Postnatal Depression Scale (EPDS) för att hitta kvinnor med depressiva symtom.  
 
PPD är en av de mest välstuderade depressionssjukdomarna och många hypoteser kring 
varför kvinnor utvecklar PPD har lyfts fram. Trots detta är orsaken till att vissa kvinnor 
utvecklar postpartumdepression okänd och orsaken är troligen multifaktoriell. Kvinnor 
med tidigare depression, depressiva symtom under graviditeten eller depression hos nära 
anhörig löper ökad risk att drabbas av PPD. Andra riskfaktorer att utveckla PPD är dåligt 
socialt stöd efter förlossningen, äktenskaps- eller relationsproblem, dålig självkänsla och 
ekonomiska problem (Goyal et al 2007). Många forskare har fokuserat på koncentrationen 
av könshormoner som förändras dramatiskt under graviditet och postpartum. Vissa 
kvinnor har eventuellt en ökad känslighet för stora förändringar i hormonnivåer under 
denna tid och kan därför lättare utveckla PPD. Man har också sett att premenstruellt 
dysforiskt syndrom (PMDD) förekommer i högre grad hos de kvinnor som drabbats av en 
postpartumdepression (Miller 2002). Geners roll i patogenesen för depression har studerats 
och man har hittat att kvinnor med funktionella punktmutationer i gener som är kopplade 
till serotonin- och noradrenalinsystemet löper ökad risk att insjukna i 
postpartumdepression (Comasco et al 2011). Biologiska faktorer som till exempel låga s-
leptin nivåer vid förlossningen har visat sig vara associerat med ökad risk att utveckla 



PPD (Skalkidou et al 2009). Man har också sett att kvinnor som föder barn under höstens 
tre sista månader har en ökad risk att drabbas av PPD och den ökade risken att insjukna i 
depression kvarstår 6 veckor och 6 månader postpartum (Sylvén et al 2011).  
    
MätmetoderMätmetoderMätmetoderMätmetoder av sömn  av sömn  av sömn  av sömn     
Det finns studier där man använt subjektiva mätmetoder och studier där man använt 
objektiva mätmetoder för att mäta sömnen hos kvinnor postpartum. De subjektiva 
mätmetoderna bygger på kvinnans egen skattning av sömnen med hjälp av till exempel 
sömndagbok eller frågor till kvinnan. Objektiva mätmetoder är till exempel actigrafi eller 
polysomnografi. Actigrafi är oftast ankelactigrafi som är en liten dosa som man fäster 
runt kvinnans ankel och som mäter kvinnans rörelser under natten och kan på så sätt 
avgöra när kvinnan sover och när hon är vaken. Polysomnografi är en neurofysiologisk 
metod som mäter sömn genom att elektrisk aktivitet i hjärnan registreras via elektroder 
som fästs på kvinnans huvud.  
    
SöSöSöSömnmnmnmn under postpartumperioden under postpartumperioden under postpartumperioden under postpartumperioden    
Sömnbrist är vanligt hos kvinnor postpartum. Sömnbristen kan leda till koncentrations- 
och minnessvårigheter samt försämrad motorik och reaktionstid (Hunter et al 2009). 
Forskning har visat att nyblivna mödrar sover mindre och är vakna ungefär 20 % mer av 
tiden under de första 6 veckorna postpartum (Goyal et al 2007). I en studie där man 
använde polysomnografi för att mäta sömnkvalitet hos kvinnor under graviditet och 
postpartum fann man att uppvaknanden nattetid under graviditeten ökade ju längre in i 
graviditeten kvinnorna gick och att kvinnorna fortsatte att vakna nattetid efter 
förlossningen även om barnen inte sov i samma rum som kvinnorna (Ross et al 2005). 
Nyblivna mödrar rapporterade ofta en avbruten sömn trots att de hade hjälp från sin 
partner, annan familjemedlem eller vän (Goyal et al 2007). 
 
Man har sett att det inte bara är sovtiden som blir kortare under postpartumperioden utan 
sömnen skiljer sig även åt i kvalitet. Kvinnorna får minskad djupsömn och REM-sömn 
som båda är viktiga för god sömnkvalitet (Hunter et al 2009). Kvinnorna får också flera 
mikrouppvaknanden under natten, som de själva inte är medvetna om, men som stör 
sömnens cyklicitet (Montgomery-Downs et al 2010). Sömnen under postpartumperioden 
kan liknas med sömnen vid tillstånd som sömnapné och ”periodic limb movement 
disorder” (Montgomery-Downs et al 2010).  
 
Olika orsaker till sömnbrist under postpartumperioden har diskuterats. Hormonerna 
östrogen och progesteron medierar nivåer av neurotransmittorer i hjärnan som ansvarar 
för bibehållande av sömn. När nivåerna av dessa hormoner drastiskt sjunker efter 
förlossningen har man sett att kvinnorna har svårt att sova en längre sammanhållen tid 
(Posmontier 2008). Man har också sett förändringar i melatoninnivåer som kan påverka 
den cirkadianska dygnsrytmen (McCoy 2011, Hunter et al 2009). Den störda sömnen 
postpartum beror naturligtvis också på att kvinnan vårdar sitt spädbarn under natten.  
 
Sömnbrist och postpartumdepressionSömnbrist och postpartumdepressionSömnbrist och postpartumdepressionSömnbrist och postpartumdepression    
De senaste åren har förändringar i sömn och sömnbrist under postpartumperioden 
föreslagits spela roll för uppkomsten av depression. De flesta människor som lider av 
depression har en störd sömn, som kan innebära insomningssvårigheter, avbruten sömn, 
för tidigt uppvaknande eller ytlig sömn. Depression kan också leda till dagtrötthet eller 
ökad sömn. Sömnbrist är ett symtom på PPD, men sannolikt kan också sömnbrist leda till 
att kvinnor utvecklar PPD (Hunter et al 2009). 



I studier där man använt subjektiva mätmetoder för att mäta sömnen hos kvinnor i 
postpartumperioden rapporterar kvinnor med depressiva symtom oftare sömnbrist 
jämfört med kvinnor utan depressiva symtom. En studie visade att kvinnor med 
depressiva symtom (EPDS > 12) oftare rapporterade att de sovit mindre än 6 timmar per 
dygn under den senaste veckan under vecka 4 och 8 postpartum jämfört med kvinnor utan 
depressiva symtom (EPDS < 13) (Dennis och Ross 2005). Dørheim et al (2009) fann i en 
studie på 2830 kvinnor att sömnbrist var associerat med depressiva symtom (EPDS > 9) 
även när man tog hänsyn till andra viktiga riskfaktorer som tidigare depression, 
depression under graviditet, dåligt partnerstöd och stressande livsfaktorer. En annan 
studie visade att kvinnor som rapporterade att de sov mindre än 4 timmar under natten 
och mindre än 60 minuter under dagen under den sista trimestern löpte ökad risk att 
utveckla PPD (Goyal et al 2009). 
 
Studier där man använt objektiva mätmetoder för att mäta sömnen hos kvinnor i 
postpartumperioden har gett olika resultat. I en norsk studie med ankelactigrafi på 42 
kvinnor fann man ingen skillnad i sömnkvalitet mellan kvinnor med depressiva symtom 
och utan depressiva symtom (Dørheim et al 2008). I en amerikansk studie med 
ankelactigrafi på 46 kvinnor fann man att kvinnor med PPD hade sämre sömnkvalitet 
jämfört med kvinnor utan PPD och ju svårare sjuka de var i sin depression desto sämre 
sömnkvalitet hade kvinnorna (Posmontier 2008). 
 
Barnets sömn och postpartumdepressionBarnets sömn och postpartumdepressionBarnets sömn och postpartumdepressionBarnets sömn och postpartumdepression    
Flera studier har visat på samband mellan barnens sömnproblem och kvinnornas 
depressiva symtom. Det finns ingen accepterad definition på vad att barns sömnproblem 
innebär men man har sett att mödrar som rapporterar ett barn med sömnproblem har barn 
som ofta vaknar på nätterna, är vakna under längre tid och har svårare för att komma till 
ro (Hiscock et al 2007).  
 
I en studie på 85 kvinnor med hög risk för PPD sågs ett signifikant samband postpartum 
mellan kvinnornas självrapporterade depressiva symtom och barnens sömnproblem med 
många uppvakningar under natten (Swanson et al 2010). I en annan studie med 505 
kvinnor rapporterade kvinnorna med depressiva symtom (EPDS > 12) i högre grad att 
deras barn skrek mycket och att de vaknade ≥ 3 gånger på natten av barnet jämfört med 
kvinnor utan depressiva symtom (EPDS < 13) (Dennis och Ross 2005). En studie jämförde 
sömnen på  18 spädbarn till deprimerade mödrar och friska mödrar i perioder från 2 
veckors ålder till 6 månaders ålder. Sömnen mättes med hjälp av ankelactigrafi på 
spädbarnen och visade att barnen som hade deprimerade mödrar sov i kortare perioder, tog 
längre tid på sig att somna in och hade fler uppvaknanden både på dagen och natten 
(Armitage et al 2009). 
 
I en klinisk studie när professionell hjälp gavs till familjer där mammorna rapporterat att 
deras spädbarn vid fyra månaders ålder hade sömnproblem, förbättrades spädbarnens 
sömn och även mammornas sömn och psykiska hälsa (Hiscock et al 2007). När man tittar 
på sambandet mellan kvinnors depressiva symtom och spädbarnens sömnproblem 
postpartum är det viktigt att även ta hänsyn till kvinnornas sömnkvalitet (Goyal et al 
2007). Hiscock och Wake (2001) fann i deras studie ett samband mellan depressiva 
symtom hos kvinnorna och barnens sömnproblem, men detta samband försvann när man 
korrigerade för självskattad sömnkvalitet hos kvinnorna. De kvinnor som rapporterade att 
de hade god sömnkvalitet rapporterade alltså i större utsträckning färre depressiva 
symtom trots att deras spädbarn hade sömnproblem.  



Sömnproblem hos spädbarn är vanligt liksom depressiva symtom hos kvinnor postpartum 
och sambandet mellan dessa är oklart. Olika orsaker till spädbarnens sömnproblem har 
diskuterats. Det har diskuterats om spädbarn till deprimerade mödrar har svårare att 
komma till ro och somna och att de kanske har lättare för att vakna jämfört med spädbarn 
till friska mödrar (Hiscock and Wake 2001). Eftersom sömnproblemen uppkommer tidigt 
i livet har man spekulerat i att barnet kanske påverkas redan under graviditeten. HPA-
axeln kan vara inblandad då mamman eventullt redan under graviditeten varit deprimerad 
och haft höga kortisolnivåer som påverkat barnets sömn (Armitage et al 2009). 
Sömnproblemen hos spädbarnen till en deprimerad moder kan vara ett genetiskt arv 
(Armitage et al 2009).  Det kan också vara så att kvinnor som är deprimerade är mer vakna 
under natten och har då möjlighet att studera sina barn mer och därför uppmärksammar 
att barnen oftare vaknar på natten (Ross et al 2005). Många studier bygger på att 
kvinnorna själva rapporterar hur många gånger barnen vaknar på natten och det kan vara 
så att kvinnor med depression upplever att barnen väcker dem oftare på natten än vad de i 
själva verket gör (Hiscock och Wake 2001, Swanson et al 2010).  
 
Mål medMål medMål medMål med studien studien studien studien    
Målet med den här studien var att undersöka om sömnbrist var vanligare hos kvinnor 
med postpartumdepression jämfört med friska nyförlösta kvinnor och om det fanns någon 
möjlighet att differentiera mellan sömnstörning orsakad av barnet och sömnstörning 
sekundär till depression hos nyförlösta kvinnor. Vi valde att undersöka sömnen hos 
kvinnorna dels under den senaste natten och dels under de senaste veckorna. Ross et al 
(2005) beskriver i sin review att man sällan studerat kvinnans sömn när man i studier 
undersökt sambandet mellan barnets sömn och depressiva symtom hos kvinnan. För att 
kunna differentiera mellan sömnstörning som är orsakad av barnet och sömnstörning 
sekundär till depression hos kvinnan valde vi i den här studien dels att fråga hur många 
gånger kvinnan vaknade av barnet och dels hur många gånger kvinnan vaknade av sig 
själv under den senaste natten. 
 
Mot bakgrund av tidigare studier var vår hypotes att sömnproblem skulle vara vanligare 
hos kvinnor med depressiva symtom. Mer specifikt antog vi att de kvinnor som hade 
depressiva symtom med självskattad Edinburgh Postnatal Scale (EPDS) > 11 poäng skulle 
rapportera att de sov färre antal timmar under natten och att de skulle ha svårare att 
somna om efter att de vaknat jämfört med kvinnorna utan depressiva symtom (EPDS < 12 
poäng). Vi antog också att kvinnorna med depressiva symtom skulle rapportera att de 
vaknade fler gånger både av barnet och av sig själva under natten jämfört med kvinnorna 
utan depressiva symtom.  
 
 

Metod 
 
Studiepopulation Studiepopulation Studiepopulation Studiepopulation     
Den här studien var en del av studien BASIC vid kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset i 
Uppsala. Studien BASIC (Biology, Affect, Stress, Imaging and Cognition In Pregnancy 
and the Puerperium) pågår sedan 2009 och är en populationsbaserad, prospektiv, 
longitudinell kohortstudie av depression under graviditet och efter förlossning. Alla 
gravida kvinnor i Uppsala län tillfrågas om de vill delta i studien BASIC under 
rutinultraljudsundersökningen i v 16-18 och man planerar att rekrytera 3000 kvinnor till 
studien. De kvinnor som vill delta i studien lämnar in skriftligt medgivande.  
 



De kvinnor som väljer att delta i studien får fylla i enkäter som skickas till dem i 
graviditetsvecka 18 och 32, sex veckor postpartum och sex månader postpartum. Vid 
förlossningen lämnar kvinnorna beroende på vad de lämnat medgivande till blodprov, 
navelsträngsblod, fostervatten och placentabiopsi. Vid kejsarsnitt lämnas eventuellt också 
spinalvätska och uterusbiopsi. Målet med dessa prover är att hitta biologiska markörer 
som kan användas för att identifiera kvinnor med ökad risk för PPD.  
 
Vissa kvinnor i studien BASIC kallas också för psykiatrisk intervju med MINI, MADRS-
S, Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), State-Trait Anxiety Inventory State 
(STAI) och personlighetsformuläret IUS både under graviditeten och postpartum. 
Kvinnorna får i samband med intervjun genomgå olika tester som minnestest med 
sifferrepetition, ”fear-potentiated startle response” och ”prepulse inhibition” (PPI). 
Kvinnorna lämnar också blodprov, urinprov och salivprov som sparas för genetiska och 
hormonella analyser.   
 
Enkäten som skickas via mail till kvinnorna i graviditetsvecka 18 innehåller Edinburgh 
Postnatal Depression Scale (EPDS), Depression Self-Rating Scale (DSRS) och Stressful 
Life Events.  Kvinnorna följs sedan med EPDS och DSRS i graviditetsvecka 32, sex veckor 
postpartum och sex månader postpartum. I enkäten som skickas till kvinnorna sex veckor 
postpartum ingår frågor om kvinnans sömn, förlossningsupplevelsen, amning, socialt 
stöd, barnets tillstånd, EPDS och SQ-PTSD, som är ett validerat 
självskattningsinstrument för PTSD.  
 
Den här studien som var en del av studien BASIC gick dels ut på att jämföra sömnbrist 
hos kvinnor sex veckor postpartum hos de kvinnor som drabbats av postpartumdepression 
jämfört med friska nyförlösta kvinnor och dels titta på om det fanns någon möjlighet att 
differentiera mellan sömnstörning orsakad av barnet och sömnstörning sekundär till 
depression hos nyförlösta kvinnor. I enkäten som skickades till kvinnorna 6 veckor 
postpartum ställdes frågor angående depression och sömn och det är svaren på dessa frågor 
vi har analyserat i den här studien.  
 
Mätning av depressiva symtomMätning av depressiva symtomMätning av depressiva symtomMätning av depressiva symtom    
För att mäta depressiva symtom hos kvinnorna användes Edinburgh Postnatal Depression 
Scale (EPDS). EPDS är ett frågeformulär med tio frågor som är framtaget för screening 
för PPD i postpartumperioden vecka 6-8. Varje fråga har fyra alternativ som ger 0-3 poäng 
och frågorna gäller symtom som varat under de senaste sju dagarna. Den maximala 
poängen som ges är 30 poäng och ju högre poäng kvinnan har desto mer depressiva 
symtom har hon.  
 
EPDS används inte för att diagnostisera depression utan är ett screeninginstrument som 
används för att hitta kvinnor med symtom på postpartumdepression (Gibson et al 2009).  
EPDS kan också användas som ett screeninginstrument för depression under graviditeten 
och kallas då EDS (Bunevicius et al 2009). Många barnavårdscentraler använder EPDS för 
att hitta kvinnor med depressiva symtom efter att de fött barn. Flera studier har gjorts för 
att validera EPDS som ett screeninginstrument. En svensk studie med 1175 deltagande 
gravida kvinnor varav 154 intervjuades med DSM-kriterierna från PRIME-MD fann att 
sensitiviteten för EPDS var 77%, specificiteten 94%, positivt prediktivt värde 54% och 
negativt prediktivt värde 94% (Rubertsson et al 2011). I den studien rekommenderades 
EPDS-summa > 12 som gräns för att hitta kvinnor med symtom på depression under 
graviditeten. En norsk review artikel över 18 studier som gjorts för validering av EPDS 



menar att när EPDS används på hela befolkningen kommer flera fall att bli falskt positiva 
(Eberhard-Gran et al 2001). En svensk studie där man jämförde vad kvinnorna svarat på 
EPDS med intervju med DSM-kriterierna för depression samt MADRS som är ett annat 
frågeformulär vid depression fann att sensitiviteten för EPDS var 96%, specificiteten 49% 
och positivt prediktivt värde 59% (Wickberg och Hwang 1996). I samma studie 
rekommenderade man EPDS-summa > 11 poäng som gräns för att kvinnan screenats 
positiv för PPD. Sylvén et al (2011) som också är en svensk studie i Uppsala använde >11 
poäng på EPDS som gräns för kvinnor med symtom på postpartumdepression. Mot 
bakgrund av detta valde vi i vår studie att identifiera kvinnorna med självskattade 
depressiva symtom som EPDS-summa > 11 poäng.  
 
Mätning av sömnMätning av sömnMätning av sömnMätning av sömn 
Kvinnorna fick besvara sju frågor om sömn i enkäten som skickades till dem 6 veckor 
postpartum. Fem av frågorna avsåg sömnen den senaste natten och kvinnorna fick svara 
på hur många gånger de blev väckta av bebisen (numeriskt värde), hur många gånger de 
vaknade av sig själva (numeriskt värde), hur många timmar de sovit under natten 
(numeriskt värde), hur lång den längsta sammanhållna perioden var som de sovit utan att 
vakna (numeriskt värde) och om de kunde somna om efter att de vaknat (ja direkt/ja efter 
ett tag/nej). Kvinnorna fick också besvara frågorna om hur många timmar per natt de 
vanligtvis hade sovit under de senaste veckorna (mindre än 4 timmar, 4-6 timmar eller 
över 6 timmar) och om de brukade sova en stund på dagen (ja alltid/ ja ibland/ aldrig). 
 
Statistiska analyserStatistiska analyserStatistiska analyserStatistiska analyser    
Skillnaderna mellan grupperna baserat på EPDS-summa och olika sömvariabler testades 
med t-test. När kvinnorna delades in i grupper om hur många gånger de blev väckta på 
natten av bebisen testades skillnaderna mellan grupperna med envägs-ANOVA. I envägs-
ANOVA användes EPDS-summa som den beroende variabeln och antalet gånger 
kvinnan blev väckt av bebisen som den oberoende variabeln. Alla siffror anges i medel ± 
standardavvikelse. P-värden under 0,05 ansågs som signifikanta. 
 
 

Resultat 
 
688 kvinnor svarade på enkäten som skickades till dem 6 veckor postpartum. 13 kvinnor 
inkluderades inte i studien på grund av orsaker som att de inte fyllt i EPDS, inte svarat på 
frågor om sömn eller om bebisen inte var i hemmet under den senaste natten. 675 kvinnor 
inkluderades i studien, 78 av dessa kvinnor rapporterade självskattad EPDS-poängsumma 
> 11 poäng och 597 kvinnor rapporterade EPDS-summa < 12 poäng, vilket betyder att 11,6 % 
av kvinnorna i studien hade EPDS > 11 poäng och därmed självskattade symtom på 
postpartumdepression.  
 
674 kvinnor (99,9 %) besvarade frågan om hur många timmar de vanligtvis sovit under de 
senaste veckorna. 22 kvinnor (3,3 %) svarade att de sovit mindre än 4 timmar, 343 kvinnor 
(50,8 %) svarade att de sovit 4-6 timmar och 309 kvinnor (45,8 %) svarade att de sovit mer 
än 6 timmar. Envägs-ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 
grupperna hur kvinnorna skattade på EPDS (p<0,000). Det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan kvinnorna som angett att de sovit mindre än 4 timmar (8,8 ± 6,4 poäng) 
och de som angett att de sovit 4-6 timmar (7,0 ± 4,8 poäng) i EPDS-summa (p=0,206). De 
kvinnor som angett att de sovit mer än 6 timmar hade en lägre självskattad EPDS-summa 



(4,6 ± 3,6 poäng) jämfört med de kvinnor som sovit 4-6 timmar (7,0 ± 4,8 poäng) (p<0,000) 
och även jämfört med de som sovit mindre än 4 timmar (p=0,006) (se figur 1).  
 

 
Figur 1Figur 1Figur 1Figur 1    Kvinnorna som skattade att de sovit 4-6 timmar under de senaste veckorna hade 
signifikant högre självskattad EPDS-summa (7,0 ± 4,8 poäng) jämfört med kvinnorna som 
skattade att de sovit mer än 6 timmar under de senaste veckorna (4,6 ± 3,6 poäng) 
(p<0,000). 
 
 
Det var 675 kvinnor (100 %) som besvarade frågan hur många timmar de sovit den senaste 
natten. De kvinnor som hade självskattade symtom på postpartumdepression med EPDS > 
11 angav att de hade sovit färre antal timmar (5,7 ± 1,4 timmar) jämfört med kvinnorna 
som hade EPDS < 12 (6,5 ± 1,3 timmar) och denna skillnad var signifikant (p<0,000) (se 
figur 2).  
 
 
 



 
Figur 2Figur 2Figur 2Figur 2    De kvinnor som hade EPDS > 11 angav att de sovit färre antal timmar under den 
senaste natten (5,7 ± 1,4 timmar) jämfört med de kvinnor som hade EPDS < 12 (6,5 ± 1,3 
timmar) (p<0,000).  
 
    
674 kvinnor (99,9 %) besvarade frågan om hur lång den längsta sammanhållna period var 
som de sov under natten utan att vakna. De kvinnor med EPDS > 11 svarade att de hade en 
kortare längsta sammanhållen sömnperiod under natten utan att vakna (3,1 ± 1,3 timmar) 
jämfört med de kvinnor som hade EPDS < 12 (3,4 ± 1,1 timmar) (p=0,023) (se figur 3). 
 

    



 
Figur 3Figur 3Figur 3Figur 3    Kvinnorna med EPDS > 11 svarade att de hade en kortare längsta sammanhållen 
sömnperiod under natten utan att vakna (3,1 ± 1,3 timmar) jämfört med kvinnorna med 
EPDS < 12 (3,4 ± 1,1 timmar ) (p=0,023). 
 
På frågan hur många gånger bebisen väckte kvinnan under natten kunde kvinnan svara 
med en valfri siffra. Ett fåtal kvinnor valde istället att svara på frågan med hjälp av ord 
som t ex många gånger och dessa svar togs bort. När kvinnorna besvarade frågan med två 
olika värden som t ex 2-3 gånger räknades deras svar alltid till det lägre värdet, i det här 
fallet 2. Svaren från 662 kvinnor (98,1%) räknades med i studien.  
 
Det fanns ingen signifikant skillnad på antalet gånger kvinnorna med EPDS > 11 blev 
väckta på natten av bebisen (2,9 ± 1,9 gånger) jämfört med hur många gånger kvinnorna 
med EPDS < 12 blev väckta på natten av bebisen (2,7 ± 1,3 gånger) (p = 0,247) (se figur 4).  
 
Det fanns en tendens till att de kvinnor som angett att de blev väckta ≥ 3 gånger skattade 
högre på EPDS (6,2 ± 4,7 poäng) jämfört med de kvinnor som blev väckta av bebisen ≤ 2 
gånger (5,6 ± 4,3 poäng) även om denna skillnad inte var signifikant (p=0,061) (se figur 5).   
 
När kvinnorna delades in i grupper beroende på hur många gånger de blev väckta av 
bebisen, < 2, 3, 4, 5 och > 5, fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna hur 
kvinnorna skattade på EPDS (ANOVA F(5,656)=1,446; p=0,206) (se figur 6). 
 



 

 
Figur 4Figur 4Figur 4Figur 4    Det fanns ingen signifikant skillnad i hur många gånger kvinnorna med EPDS > 11 
blev väckta på natten av bebisen (2,9 ± 1,9 gånger) jämfört med hur många gånger 
kvinnorna med EPDS < 12 blev väckta på natten av bebisen (2,7 ± 1,3 gånger) (p = 0,247). 
 
 



 
Figur 5Figur 5Figur 5Figur 5    Det fanns en tendens till att de kvinnor som angett att de blev väckta av bebisen 
mer än 2 gånger på natten skattade högre på EPDS (6,2 ± 4,7 poäng) jämfört med de 
kvinnor som angett att de blev väckta färre än 3 gånger (5,6 ± 4,3 poäng), men det var 
ingen signifikant skillnad mellan dessa båda grupper (p=0,061). 
 



 
Figur 6Figur 6Figur 6Figur 6    Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur kvinnorna skattade på EPDS och 
hur många gånger de angett att de blivit väckta av bebisen (ANOVA F(5,656)=1,446; 
p=0,206). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
648 kvinnor (96,0 %) besvarade frågan hur många gånger de vaknade under den senaste 
natten av sig själva. Kvinnorna med EPDS > 11 angav att de oftare vaknade på natten av 
sig själva (1,4 ± 2,2 gånger) jämfört med kvinnorna med EPDS < 12 (0,7 ± 1,1 gånger) 
(p=0,006) (se figur 7). När kvinnorna delades in i två grupper om de som vaknade ≥ 3 
gånger av sig själva och de som vaknade ≤ 2 gånger av sig själva skattade de kvinnor som 
vaknade fler gånger högre på EPDS (8,2 ± 6,6 poäng) jämfört med de kvinnor som 
vaknade färre gånger av sig själva (5,7 ± 4,3 poäng) (p=0,005) (se figur 8). 
 
 

FiFiFiFigur 7gur 7gur 7gur 7    Kvinnorna med EPDS > 11 angav att de vaknade oftare på natten av sig själva (1,4 ± 
2,2 gånger) jämfört med kvinnorna med EPDS < 12 (0,7 ± 1,1 gånger) (p=0,006).  
 
 



 
Figur 8Figur 8Figur 8Figur 8    De kvinnor som vaknade fler gånger av sig själva under natten skattade högre på 
EPDS (8,2 ± 6,6 poäng) jämfört med de kvinnor som vaknade färre gånger av sig själva 
under natten (5,7 ± 4,3 poäng) (p=0,005). 
 
 
671 kvinnor (99,4 %) besvarade frågan om de kunde somna om efter att de vaknat. 19 
kvinnor (2,8 %) svarade att de inte kunde somna om, 228 kvinnor (33,8 %) svarade att de 
kunde somna om efter ett tag och 424 kvinnor (62,8 %) svarade att de kunde somna om 
direkt. Envägs-ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad i hur kvinnorna 
skattade på EPDS (p<0,000). De kvinnor som inte kunde somna om efter att de vaknat 
hade en signifikant högre självskattad EPDS-summa (10,0 ± 6,1 poäng) jämfört med de 
som somnade om efter ett tag (7,4 ± 5,0 poäng) (p=0,032) och de kvinnor som somnade om 
direkt efter att de vaknat hade en signifikant lägre självskattad EPDS-summa (5,1 ± 3,9 
poäng) jämfört med de som somnade om efter ett tag (7,4 ± 5,0 poäng) (p<0,000) (se figur 
9). 
 
 
 
 



 
Figur 9Figur 9Figur 9Figur 9    Kvinnorna som inte kunde somna om efter att de vaknat hade en signifikant högre 
självskattad EPDS-summa (10,0 ± 6,1 poäng) jämfört med kvinnorna som somnade om 
efter ett tag (7,4 ± 5,0 poäng) (p=0,032). De kvinnor som somnade om direkt efter att de 
vaknat hade en signifikant lägre självskattad EPDS-summa (5,1 ± 3,9 poäng) jämfört med 
de kvinnor som somnade om efter ett tag (7,4 ± 5,0 poäng) (p<0,000). 
 
 
674 kvinnor (99,9 %) besvarade frågan om de brukade sova en stund på dagen. 39 kvinnor 
(5,8 %) svarade att de alltid sov en stund på dagen, 398 kvinnor (59,0 %) svarade att de sov 
en stund på dagen ibland och 237 kvinnor (35,1 %) svarade att de aldrig sov en stund på 
dagen. Envägs-ANOVA visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i EPDS-
summa mellan kvinnorna när de svarade att de alltid sov på dagen, sov på dagen ibland 
eller aldrig sov på dagen (p=0,847). De två största grupperna var kvinnorna som svarade 
att de aldrig sov på dagen (6,0 ± 4,9 poäng) och de som sov på dagen ibland (5,9 ± 4,4 
poäng) och det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur de kvinnorna skattade på 
EPDS (p=0,778) (se figur 10). 
 
 



 
Figur 10Figur 10Figur 10Figur 10    Det fanns ingen skillnad i EPDS-summa mellan kvinnorna som svarade att de 
alltid sov på dagen, sov på dagen ibland eller aldrig sov på dagen. De två största grupperna 
var kvinnorna som svarade att de aldrig sov på dagen (6,0 ± 4,9 poäng) och de som sov på 
dagen ibland (5,9 ± 4,4 poäng) och det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur de 
kvinnorna skattade på EPDS (p=0,283). 
 
 

Diskussion 
 
Våra främsta fynd i den här studien var att kvinnorna som rapporterade depressiva 
symtom (EPDS > 11) också rapporterade att de sov färre antal timmar under den senaste 
natten och under de senaste veckorna jämfört med kvinnorna utan depressiva symtom 
(EPDS < 12). Kvinnorna med depressiva symtom rapporterade också att de hade svårare 
för att somna om efter att de hade vaknat och att de vaknade fler gånger på natten av sig 
själva. Däremot fanns det ingen skillnad i hur många gånger kvinnorna rapporterade att 
de blev väckta av barnet på natten mellan kvinnorna med depressiva symtom och 
kvinnorna utan depressiva symtom.  
 
Vår studie hade ett förhållandevis stort antal deltagande kvinnor jämfört med andra 
studier inom detta område. I vår studie visade det sig att 11,6 % av kvinnorna hade 
depressiva symtom med EPDS > 11, vilket väl stämmer överens med andra studier. 
Skalkidou et al (2009) visade i en studie i Uppsala att prevalensen av PPD var  



12 % när kvinnorna med PPD identifierades med EPDS > 11. Dørheim et al (2009) visade i 
deras studie att prevalensen för PPD var 16,5 % 2 månader postpartum när de identifierade 
kvinnorna med PPD med EPDS ≥ 10. 
 
I vår studie hade kvinnorna som sovit mellan 4-6 timmar på natten under de senaste 
veckorna mer depressiva symtom jämfört med kvinnorna som sovit mer än 6 timmar. 
Kvinnorna som hade EPDS > 11 sov färre timmar under den senaste natten och de hade en 
kortare längsta sammanhållen sömnperiod jämfört med kvinnorna som hade EPDS < 12. 
Detta resultat stämmer väl överens med andra studier där kvinnorna med depressiva 
symtom rapporterar sämre sömnkvalitet med färre antal timmar sömn och täta 
uppvaknanden efter att de somnat in (Posmontier 2008, Goyal et al 2009, Dennis och Ross 
2005, Hiscock och Wake 2001). Resultaten stämmer också väl överens med hur symtomen 
på sömnproblem hos deprimerade i den övriga befolkningen ter sig (Posmontier 2008).  
 
Vi valde att fråga kvinnorna om sömnen dels under den senaste natten och dels under de 
senaste veckorna. Det skulle kunna ha varit så att kvinnorna hade svårt att komma ihåg 
hur sömnen hade varit under de senaste veckorna och därför gav eventuellt sömnen under 
den senaste natten ett värde som mer stämde överens med hur sömnen verkligen var. Man 
kan också tänka sig att det skulle kunna ha varit så att kvinnorna som  sov dåligt natten 
innan skattade högre på EPDS.  
 
I vår studie använde vi inte någon objektiv mätmetod för att mäta sömnen eller de 
depressiva symtomen och analyserna bygger på det kvinnorna subjektivt har svarat.  
Det har diskuterats om det är så att deprimerade kvinnor upplever att de har mindre och 
sämre sömn än vad de egentligen har. För att undersöka om så är fallet har man använt 
både subjektiva och objektiva mätmetoder att mäta sömn. När Dørheim et al (2008) 
undersökte sömnen både subjektivt och objektivt med ankel actigrafi hos 42 kvinnor i 
postpartumperioden fann de att kvinnorna med depressiva symtom (EPDS ≥ 10) 
subjektivt rapporterade mer sömnproblem, medan det inte fanns någon skillnad i sömn 
hos kvinnorna med depressiva symtom och utan depressiva symtom i den objektiva 
mätningen. Posmontier (2008) använde också en objektiv metod med ankel actigrafi för 
att mäta sömnen och fann trots det att kvinnorna med depressiva symtom hade sämre 
sömnkvalitet jämfört med kvinnorna utan depressiva symtom. Posmontier (2008) fann att 
när de undersökte sömnen hos kvinnorna med objektiva och subjektiva mätmetoder gav 
samma resultat. Det har också diskuterats om hur objektiva de objektiva mätmetoderna 
med ankel actigrafi och polysomnografi verkligen är. Ross et al (2005) tar i deras review 
upp att dessa metoder kräver ett stort engagemang av kvinnan som redan har ett spädbarn 
att ta hand om och att alla kvinnor inte ställer upp på dessa undersökningsmetoder. 
Kanske kan dessa objektiva mätmetoder till och med skapa ett sömnproblem som inte 
redan fanns där (Hunter et al 2009). 
 
De depressiva symtomen mättes med hjälp av EPDS, som är ett självskattningsformulär 
som används för att screena kvinnor postpartum för PPD. EPDS-summa > 11 poäng har i 
tidigare studier visat sig korrelera väl med förekomsten av PPD. En svensk studie visade 
att sensitiviteten var 96 % och specificiteten 49 % för att identifiera PPD när EPDS 
användes (Wickberg och Hwang 1996).  EPDS är ett validerat mätinstrument för att mäta 
depressiva symtom hos kvinnor i postpartumperioden, medan det inte finns något 
validerat mätinstrument för att mäta sömnen hos kvinnorna i postpartumperioden.  
 



I den här studien fann vi inget samband mellan depressiva symtom och om kvinnorna 
alltid, ibland eller aldrig brukade sova på dagen. Andra faktorer spelade antagligen roll om 
kvinnan kunde sova på dagen eller inte. Faktorer som inte studerats i den här studien, men 
som möjligen kan ha betydelse är till exempel om kvinnan har andra barn sedan tidigare 
som måste ses efter, om hon har hjälp från närstående som kan passa barnet och om 
kvinnan ammar eller ger ersättning. Beroende på hur många barn kvinnan hade sedan 
tidigare spelade eventuellt roll om hon hade möjlighet att sova på dagen eller inte, hur 
många timmar sömn hon fick sova under natten eller om hon blev väckt av något av de 
andra barnen under natten.  
 
Kvinnorna med depressiva symtom vaknade fler gånger under natten av sig själva men 
däremot vaknade de inte fler gånger på grund av barnet under natten jämfört med 
kvinnorna utan depressiva symtom. Det här resultatet visar att kvinnorna med depressiva 
symtom inte enbart vaknade på grund av att barnen väckte kvinnorna på natten utan att 
även andra faktorer påverkade. Det här resultatet stämmer inte överens med andra studier 
som visat att kvinnorna med depressiva symtom i högre utsträckning rapporterar att 
barnen väcker dem på natten. I Dennis and Ross (2005) studie rapporterade kvinnorna 
med depressiva symtom (EPDS > 12) att de i högre grad blev väckta av barnen (≥ 3 gånger) 
på natten jämfört med kvinnorna utan depressiva symtom (EPDS < 13) och denna skillnad 
var signifikant både 4 veckor postpartum (p=0,01) och 8 veckor postpartum (p=0,04). 
Hiscock och Wake (2001) fann i deras studie att kvinnorna med EPDS > 12 oftare 
rapporterade att de vaknade på natten på grund av att deras barn hade sömnproblem. De 
fann också i den studien att om man också tog hänsyn till kvinnornas sömnkvalitet fanns 
inte sambandet mellan barnens sömnproblem och kvinnans depressiva symtom kvar.  
 
Det är viktigt att även ta hänsyn till kvinnornas sömn när man undersöker sambandet 
mellan kvinnors depressiva symtom och barnens sömnproblem postpartum (Hiscock och 
Wake 2001). En styrka i vår studie är att vi både frågade om hur många gånger kvinnan 
vaknade av barnet och hur många gånger kvinnan vaknade av sig själv under den senaste 
natten. I vår studie fanns det ingen signifikant skillnad mellan kvinnorna med depressiva 
symtom och mellan kvinnorna utan depressiva symtom i hur många gånger de blev 
väckta av barnet på natten. I andra studier har man ofta endast frågat kvinnorna om 
antalet gånger de blev väckta på natten av barnet eller hur många uppvakningar de hade 
under natten, men inte skiljt på om kvinnan vaknade upp av sig själv eller av barnet. 
Eventuellt kan det vara så att kvinnorna då svarade ett högre värde på hur många gånger 
barnet väckte dem.   
 
Kvinnorna som inte kunde somna om efter att de hade vaknat eller kvinnorna som 
somnade om efter ett tag efter att de hade vaknat hade mer depressiva symtom jämfört 
med kvinnorna som somnade om direkt efter att de hade vaknat. Ju svårare kvinnorna 
hade för att somna om desto mer depressiva symtom hade de. Insomningssvårigheter är 
ett typiskt symtom vid depression och man har även i andra studier (Goyal et al 2007, 
Goyal et al 2009) funnit att kvinnor med depressiva symtom har svårare för att somna in 
och somna om efter att de har vaknat.  
 
En svaghet med den här studien är att resultaten enbart bygger på vad kvinnorna själva 
rapporterat. Vi har inte använt någon objektiv mätmetod för att mäta sömnen och 
kvinnorna har inte fått någon diagnos på postpartumdepression. Ytterligare en svaghet 
med studien är att vi inte tagit hänsyn till andra faktorer som man sett i andra studier är 
associerade med både sömnproblem och depression. Kända riskfaktorer för sömnproblem 



hos kvinnor i postpartumperioden är till exempel om kvinnan tidigare haft sömnproblem, 
är primipara, har brist på socialt stöd under natten, både ammar och ger ersättning på 
nappflaska eller om barnets kön är en pojke (Hunter et al 2009). Kända riskfaktor för 
depression hos kvinnor i postpartumperioden är sedan tidigare depression, dåligt socialt 
stöd, psykosocial stress, låg inkomst och ung maternell ålder (Pearlstein et al 2009). 
 
Vi hade kunnat göra studien bättre genom att ta hänsyn till redan kända associerade 
faktorer med sömnproblem och postpartumdepression. Vi hade också kunnat titta på hur 
kvinnorna hade svarat på EPDS och på frågor om sömn redan under graviditeten. 
Eventuellt hade man då kunnat se att kvinnor som rapporterat sömnbrist redan under 
graviditeten senare i högre grad skulle få höga poäng på EPDS. Vi hade också kunnat följa 
upp kvinnorna med samma frågor några veckor senare i postpartumperioden för att se om 
kvinnorna som tidigare rapporterat sömnbrist i högre grad skulle utveckla depressiva 
symtom.  
 
Vår slutsats av den här studien är att sömnbrist är vanligare hos kvinnor med depressiva 
symtom och att kvinnor med depressiva symtom vaknar oftare på natten av sig själva 
jämfört med kvinnor utan depressiva symtom. Kvinnor med depressiva symtom vaknar 
däremot inte oftare på natten på grund av att barnet väcker dem jämfört med kvinnor utan 
depressiva symtom. Sömnstörningen är därför troligen sekundär till depression och inte 
orsakad av barnet. Fortsatta studier krävs för att ta reda på om sömnbrist orsakar PPD 
eller om sömnbrist är ett symtom på PPD. Interventionsstudier behövs för att se om 
risken för PPD minskar när man behandlar sömnproblem och om sömnproblem minskar 
när man behandlar PPD.  
 
 

Referenser 
 
Armitage R, Flynn H, Hoffman R, Vasquez D, Lopez J, Marcus S (2009) Early 
developmental changes in sleep in infants: the impact of maternal depression. SLEEP 
32(5):693-696. 
 
Bunevicius A, Kusminskas L, Pop V, Pedersen C (2009) Screening for antenatal 
depression with the Edinburgh depression scale. J of Psychsomatic Obstretics and 
Gynecology.  30(4): 238-243  
 
Comasco E, Sylvén SM, Papadopoulos FC, Sundström-Poromaa I, Oreland L, Skalkidou 
A (2011) Postpartum depression symptoms: a case-control study on monoaminergic 
functional polymorhisms and environmental stressors. Psychiatric Genetics 21:19-28 
 
Dennis C-L, Ross L (2005) Relationships among infant sleep patterns, maternal fatigue, 
and development of depressive symtomatology. BIRTH 32:3 
 
Dørheim SK, Bondevik GT, Eberhard-Gran M, Bjorvatn B (2009) Sleep and depression in 
postpartum women: a population-based study. SLEEP 32(7):847-855 
 
Dørheim SK, Bondevik GT, Eberhard-Gran M, Bjorvatn B (2008) Subjective and 
objective sleep among depressed and non-depressed postnatal women. Acta Psychiatr 
Scand 119:128-136  
 



Eberhard-Gran M, Eskild A, Tambs K, Opjordsmoen S, Samuelsen SO (2001) Review of 
validation studies of the Edinburgh postnatal depression scale. Acta Psychiatr Scand 104: 
243-249 
 
Field T (2010) Postpartum depression effects on early interactions, parenting and safety 
practices: a review. Infant Bahav Dev 33(1): 1 
 
Gibson J, Mckenzie-McHarg K, Shakespeare J, Price J Gray R (2009) A systematic review 
of studies validating the Edinburgh postnatal depression scale in antepartum och 
postpartum women. Acta Psychiatr Scand 119: 350-364 
 
Goyal D, Gay C, Lee K (2009) Fragmented maternal sleep is more strongly correlated 
with depressive symptoms than infant temperament at three months postpartum. Arch 
Womens Ment Health 12:229-237 
 
Goyal D, Gay CL, Lee KA (2007) Patterns of sleep disruption and depressive symptoms in 
new mothers. J Perinat Neonatal 21:123-129  
 
Hiscock H, Bayer J, Gold L, Hampton A, Ukoumunne OC, Wake M (2007) Improving 
infant sleep and maternal mental health: a cluster randomised trial. Arch Dis Child 92:952-
958 
 
Hiscock H, Wake M (2001) Infant sleep problem and postnatal depression: a community 
based study. Pediatrics 107:1317-1322 
 
Hunter L, Rychnovsky J, Yount S (2009) A selective review of maternal sleep 
charachteristics in the postpartum period. JOGNN, 38:60-68  
 
McCoy S (2011) Postpartum depression: an essential overview for the practitioner. 
Southern Medical Journal 104:128-132 
 
Miller L (2002) Postpartum  depression. Jama 287:762-5 
 
Montgomery-Downs H, Insana S, Clegg-Kraynok M, Mancini L (2010) Normative 
longitudinal maternal sleep: the first 4 postpartum months. Am J Obstet Gynecol 
203:465e1-7 
 
Pearlstein T, Howard M, Salisbury A, Zlotnick C (2009) Postpartum depression. Am J 
Obstet Gynecol 200(4): 357-364 
 
Pearlstein T (2008) Perinatal depression: treatment options and dilemmas. J Psychiatry 
Neurosci 33(4): 302-318 
 
Posmontier B (2008) Sleep quality in women with and without postpartum depression. J 
Obstet Neonatal Nura 37(6):722-737   
 
Ross LE, Murray BJ, Steiner M (2005) Sleep and perinatal mood disorders: a critical 
review. J Psychiatry Neurosci 30(4) 
 



Rubertsson C, Börjesson K, Berglund A, Josefsson A, Sydsjö G (2011) The Swedish 
validation of Edinburgh postnatal depression scale (EPDS) during pregnancy. Nord J 
Psychiatry, Early Online 1-5  
 
Skalkidou A, Sylvén SM, Papadopoulus FC, Olovsson M, Larsson A, Sundström-
Poromaa I (2009) Risk of postpartum depression in association with serum leptin and 
interleukin-6 levels at delivery: A nested case- control study within the UPPSAT cohort. 
Psychoneuroendocrinology 34:1329-1337 
 
Steiner M (1990) Postpartum psychiatric disorders. Can J Psychiatry 35:89-95 
 
Swanson LM, Flynn HA, Wilburn K, Marcus S, Armitage R (2010) Maternal mood and 
sleep in children of women at risk for perinatal depression. Arch Womens Health 13:531-
534 
 
Sylvén SM, Papadopoulos FC, Olovsson M, Ekselius L, Sundström Poromaa I, Skalkidou 
A (2011) Seasonality patterns in postpartum depression. Am J Obstet Gynecol 204:xx-xx 
 
Wickberg B, Hwang CP (1996) The Edinburgh Postnatal Depression Scale: validation on 
a Swedish community sample. Acta Psychiatr Scand 94:181-184 
 
 
 
 
 
 
 
 


