
Efterfødsels-
              reaktioner
           



Efter fødslen -
Følelser i forandring.
Sundhedsplejerskerne i Roskil-
de arbejder med tidlig opspo-
ring af efterfødselsreaktioner. 
En række undersøgelser viser, 
at 10 – 14 % af nybagte mødre 
oplever depressive reaktioner 
inden for det første år efter 
barnets fødsel. Nyere forskning 
peger på, at 7 % af nybagte 
fædre oplever depressive reak-
tioner. 
Efterfødselsreaktioner hos 
kvinder og mænd kan komme 
til udtryk på forskellige måder.
En efterfødselsreaktion er 
lidelsesfuld og belaster per-
sonen selv, den tidlige kontakt 
mellem forældre og barn, samt 
familiens trivsel som helhed.

Hvad er en fød-
selsreaktion
Efterfødselsreaktion kan vise 

sig i graviditeten, lige efter 
fødslen, eller først flere må-
neder efter fødslen. En person 
med efterfødselsreaktion kan 
have flere af følgende sympto-
mer:

føler sig nedtrykt og trist og •	
har let til tårer 
har mindre energi og er me-•	
get træt 
mangler lyst og interesse for •	
sine omgivelser 
har besvær med at sove eller •	
lyst til at sove hele tiden 
har mistet appetitten og •	
taber sig 
har svært ved at koncentrere •	
sig og husker dårligt 
føler sig magtesløs, slås •	
med skyldfølelse og selvbe-
brejdelse 
er bange for ikke at være •	
god nok som mor 
er bange for at være alene •	
og gå ud 

Information til forældre med 
spædbørn



Hvad kan der gøres ?
Tal med din familie, din læge, 
dine venner, eller andre du har 
tillid til. 
Sundhedsplejersken har erfa-
ring med efterfødselsreaktio-
ner, og vil kunne hjælpe dig. 

Sundhedsplejersken tilbyder 
dig at udfylde et spørgeskema 
når jeres barn er 2 – 3 måne-
der. Det tager dig få minutter at 
udfylde skemaet. 
Din besvarelse vil herefter være 
udgangspunkt for en samtale 
om dit psykiske velbefindende. 
Dine svar kan være med til at 
give et billede af, om du har 
eller er ved at udvikle en efter-
fødselsreation. 

Din sundhedsplejerske vil have 
mulighed for at henvise dig til 
fagpersoner med specialviden 
om efterfødselsreaktioner og 
fødselsdepressioner. 

Tag imod al den praktiske 
hjælp, du kan få i hverdagen

lad faderen passe barnet •	
mest mulig 
prøv at få nogen til at hjælpe •	
med husarbejdet, indkøb 
madlavning og rengøring 
gå en tur hver dag•	



Hvor længe varer det ?
Efterfødselsreaktioner og fødselsdepressioner går over. 
Der er forskel på, hvor længe det varer, afhængig af hvor 
svær depressionen er, og hvilken hjælp man får. 
Helbredelse begynder, når man får hul på at fortælle, 
hvordan man har det.

Med venlig hilsen
Sundhedsplejen
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