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Baggrund
Sundhedsstyrelsen, DK (2013): ”Forekomsten af fødselsdepression er fundet at være omkring 10 % hos
mødre op til 1/2 år efter fødslen og ca. 6 % hos fædrene.”. Både kvinders og mænds fødselsdepressioner kan
sætte sig negative spor i barnets mentale udvikling. Der er behov for at opdage og behandle lidelsen så
tidligt som muligt for at undgå negativ effekt på barnet.

Metode
30 praktiserende i Indre By i København har i 1½ år screenet 1200 vordende mødre og fædre for
fødselsdepression i 24. graviditetsuge. Herefter tilbydes alle, der scorer over cut off psykologbehandling.
Samtidig indsamles data med henblik på udforskning af forekomst, karakter og kønsforskelle. Dette sker som
statistisk analyse.

Hovedresultater og konklusioner
De 1200 screeninger i 24. graviditetsuge viste at i alt 9,8 % scorede over cut off, heraf 11,1 % af de vordende
kvinder og 8,0 % af mændene. Alle kom i behandling inden barnets fødsel. Konklusionen er, at det er muligt
at opdage fødselsdepressioner allerede under graviditeten med de instrumenter, der traditionelt bruges ca.
6 uger efter fødslen.

Betydning

Projektet er enestående internationalt i og med, at det har undersøgt, om det er muligt at opdage tegn på
fødselsdepressioner allerede ved graviditetsbesøg. Ikke mindst da det også screener vordende fædre for
fødselsdepression. Når alle analyser er færdige, skal det vurderes, om der vil være grundlag for at foreslå
indførelse af screening for fødselsdepression i lægepraksis.
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