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Samtalegruppe 
for kvinder

 Du kan kontakte os

 Torsdage i lige uger kl. 10:00-12:00: 

�Sundhedsplejerske: 
Lene Dissing Holm - tlf: 51 18 24 25

 
�Familiekonsulent: 

Ingrid Blenker - tlf: 2119 2361

 Torsdage i ulige uger kl. 10:00-12:00: 

�Sundhedsplejerske: 
Lisbet Bjerring - tlf: 4072 9367

 
 Familiekonsulent 

Lone Røgilds - tlf: 2119 2360

 Begge grupper har adressen:
 Vestergade 5
 8723 Løsning

Maj 2016

Læs mere på

www.sundhed.dk
Søg på ordet ’Fødselsdepression’ og klik derefter 
på ’Links om fødselsdepression’ i søgeresultatet.

www.videbech.com/fdep
Her kan du læse om symptomerne,  
hvad familien kan gøre og deltage i et  
diskussionsforum.

www.fodselsdepression.dk

HUSK 
– en fødselsdepression varer ikke evigt 
– og du kan få hjælp



Fakta

Undersøgelser viser at ca. 10 % af alle ny-
bagte mødre rammes af en fødselsdepres-
sion i lettere eller sværere grad.

En fødselsdepression er yderst lidelsesfuld og 
belaster både moderen, kontakten mellem mor 
og barn – og hele familiens trivsel.

Det er vigtigt, at man er meget opmærksom 
på fødselsdepressioner fordi:

• De rammer på et tidspunkt, hvor kvinden og 
hendes partner i forvejen er hårdt belastede. 
En sådan depression kan true ægteskabet 
eller parforholdet

• De ofte ikke opdages trods regelmæssig kon-
trol hos læge og sundhedsplejerske. Relativt 
få kvinder får derfor den nødvendige hjælp

• De kan påvirke det lille barns psykiske og 
motoriske udvikling.

Føler sig nedtrykt og trist, har let til tårer

  Mangler lyst og interesse for sine omgivelser

Har mindre energi og er meget træt

Har problemer med at sove

Mister appetitten og taber sig

 Har svært ved at koncentrere sig 

– husker dårligt

Mangler selvtillid

 Slås med skyldfølelser og selvbebrejdelser

 Er bange for ikke at være god nok som mor

 Er bange for at være alene eller for at gå ud

 Er bange for at skade barnet

Har tanker om selvmord

Tilbud

I Hedensted Kommune tilbyder vi samtale-
grupper for mødre med fødselsdepression. 

• Grupperne er åbne grupper og ledes begge 
af en sundhedsplejerske og en familiekon-
sulent

• Samtalegruppen indledes og afsluttes med 
en familiesamtale, hvor vi kommer på besøg 
for at drøfte situationen med dig og din 
mand, eller anden nærtstående, – og for at 
fortælle om gruppetilbudet

• Deltagelse i en af samtalegrupperne kan 
være et supplement til igangværende be-
handling.

Formål

• At du får viden om fødselsdepression og 
dermed forståelse for din egen situation

• At give dig mulighed for at få talt om dine 
følelser, tanker og oplevelser i samvær med 
andre med lignende erfaringer

• At du får glæden igen.
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En fødselsdepression kan 

have mange forskellige symptomer.  

Det kan for eksempel være, at man


