
 

 

 

Efterfødselsreaktion - en ny betegnelse? 

 
Jeg vil gerne slå til lyd for, at vi ændrer på diagnosen fødselsdepression. For det 

første har reaktionerne ikke nødvendigvis noget med fødslen at gøre, men med 

at kvinden (eller manden) er blevet forældre. For det andet er der andre 

reaktioner end depression, en reaktion, vi forbinder med psykisk sygdom. Det er 

ikke en psykisk sygdom, men snarere en udviklingskrise. Et argument ”på 

bjerget” er, at vi skal bruge betegnelsen fødselsdepression, så vi ved, hvad vi 

taler om internationalt. På engelsk hedder det post partum depression. Post 

partum betyder efter fødslen. Det er korrekt nok (bortset fra, at reaktionerne kan 

opstå allerede i graviditeten), men det holder ikke vand at holde fast i 

betegnelsen fødselsdepression. Hvad med alle dem, der har angst, tvangstanker 

eller somatiske reaktioner? Hvad med fædrene, der også kan få en reaktion? 

 

Definitionsproblemer 

 

De forskellige former for fysisk og psykisk ubalance, som nogle kvinder lider af 

efter at have født, bliver på dansk alment omtalt som 'fødselsdepression'. Denne 

betegnelse kan imidlertid være misvisende af flere grunde, primært den, at der 

kun er tale om en egentlig depressionstilstand i nogle af tilfældene. Der er 

således overvejende enighed om, at det kun er mellem 10 og 12 % af 

reaktionerne, der kan betegnes som depressioner.1 1 engelsksprogede artikler 

bruges mange forskellige betegnelser: 'postpartum/postnatal/puerperal 

depression', 'postnatal mood disorders' eller 'postpartum affective disturbance'.  

 

I den danske version af det internationale sygdomsklassifikations-system ICD-10 

findes diagnosen 'fødselsdepression' slet ikke (WHO 2000). 

Om problemerne med at definere fødselsdepressioner skriver Shelly Doucet fra 

University of New Brunswick i Canada, at klassifikationen af postpartum mood 

disorders har været en kilde til strid igennem mange år.  

 
1 Dennis 2005; Miller et.al. 2006. 



 

 

Diskussionen går på, om disse forstyrrelser er særlige enheder eller kan 

betragtes som en del af de eksisterende omstændigheder.1 De fleste eksperter er 

enige om, at PPD (postpartum disorder) og PP (postpartum psychosis) ikke er 

særlige diagnostiske enheder. ICD-10 deler denne opfattelse og bruger 

starttidspunktet som identifikation for en fødselsdepression. ICD-10 (den 

engelske udgave) definerer postpartum-starttidspunktet som værende inden for 

seks uger efter fødslen. 

Forskning viser tydeligt, at PPD ikke afviger i symptomatologi fra moderat 

depression, mener den engelske psykiater Ian F. Brockington.30 Derfor kan 

lidelsen i de fleste tilfælde diagnosticeres som moderat depression med start 

efter fødslen.2 For at lidelsen kan kaldes en postpartum depression skal der være 

en periode på mindst to uger, hvor kvinden lider af nedsat stemningsleje eller tab 

af interesse for eller glæde ved daglige aktiviteter med ændring af den normale 

adfærd og indskrænkning i dagligdags funktioner. Mindst fire af de følgende 

symptomer skal også være til stede: vægtændring, søvnbesvær (besvær med at 

falde i søvn eller lyst til at sove hele tiden), psykomotorisk uro eller nedsat 

aktivitet, træthed eller tab af energi, mindreværdsfølelser eller skyldfølelser, 

nedsat evne til at tænke eller koncentrere sig og tilbagevendende tanker om død 

eller selvmord. Symptomer i form af bekymringer vedrørende barnets ve og vel 

er hyppige, ligesom der kan være gentagne tanker om at komme til at skade 

barnet eller følelser af skyld over at være en dårlig mor. 

 

Postpartum disorder kan opstå hos kvinder, som aldrig har haft symptomerne før, 

men de kan også være en genopblussen af en tidligere psykisk lidelse.3 

Dyanne D. Affonso fra University of California fulgte 80 kvinder i en 

spørgeskemaundersøgelse tre uger og igen otte uger efter, at de havde født. På 

baggrund heraf fandt hun nogle gennemgående træk, som hun kunne bruge til at 

definere, hvad en fødselsdepression er.  

 

 
1 Brockington & Cox-Roper 1988. 30 

Ibid. 
2 Ross et.al. 2005. 
3 Doucet et.al. 2009. 



 

 

Hun opstillede en række symptomer, hvoraf fire eller flere skulle være til stede 

hver dag i mindst 14 dage: 

• Træthed eller tab af energi. 

• Psykomotorisk opstemthed eller hæmning. 

• Følelse af mindreværd, selvbebrejdelser eller skyldfølelse uden særlig grund. 

• Tegn på formindsket evne til at tænke eller koncentrere sig, rådvildhed (kan 

ikke tage beslutninger). 

• Tilbagevendende tanker om døden eller selvmord eller forsøg på selvmord. 

• Tab af appetit med tydeligt vægttab, tendens til bulimi eller signifikant 

vægtøgning. 

• Besvær med at falde i søvn eller lyst til at sove hele tiden. 

• Tab af vanlige interesser eller mindsket seksuel aktivitet. 

Depressionssymptomerne ovenfor må ikke forveksles med vrangforestillinger, 

skizofrenisk og hallucinatorisk forvirring eller paranoia, som kan være tegn på 

postpartum psykose.1 

 

Beverly E. Chalmers, som har skrevet om 'post-partum depression' ved 

Witwatersrand Universitet i Johannesburg i Sydafrika, har denne bemærkning: 

»Det er muligt, at betegnelsen fødselsdepression har været knyttet til de 

begivenheder, som optræder i graviditeten (hormonændringer) eller ved fødslen 

(omstændighederne ved selve fødslen), og at forskere har ment, at det var her, 

man skulle lede efter en årsagssammenhæng. Forskningen viser dog, at de 

faktorer, der har betydning, mere er knyttet til moderskab (manglende social 

støtte, ændringer i livsstil) end til graviditeten og fødslen.  

 

 

 
1 Affonso & Domino 1984. 



 

 

Tidspunktet for depressionens opståen — som ofre er mange uger eller måneder 

efter fødslen — tyder også på, at fødslen i sig selv måske ikke er så vigtig.  

Det, som ser ud til at belaste kvinden, er ofte noget, der kan relateres til 

moderrollen mere end til graviditeten og fødselsoplevelsen. Måske skal 

betegnelsen fødselsdepression ændres til moderskabs-depression. Da fædre og 

adoptivforældre også kan opleve psykisk ubalance i denne periode, skal 

betegnelsen måske vendes endnu en gang, i retning af forældre-depression«.1 

Efter min mening er ordet 'fødselsdepression' således ikke en fyldestgørende 

betegnelse for de psykiske og fysiske reaktioner, vi ser i efterfødselsforløbet. De 

hyppigste reaktioner er ganske vist de depressive, hvor kvinden bliver inaktiv, 

tung og grædende ind imellem. Hukommelsen kan svigte, nattesøvnen er dårlig 

og selvværdet på nulpunktet. Disse reaktioner ligner andre depressive tilstande, 

men de adskiller sig ved at være præget af tanker om barnet. 

 

Der er imidlertid også andre reaktioner i efterfødselsperioden end depression. 

Det drejer sig bl.a. om diverse fysiske reaktioner, der af kvinden selv ofte tolkes  

som værende forbundet med en dødelig sygdom, samt om forskellige former for 

angst. Det kan bl.a. være angst for at blive sindssyg, angst for at komme til at 

skade barnet eller sig selv, angst for angsten, angst for at færdes ude eller 

socialangst. I en række interview med 68 amerikanske kvinder otte uger efter 

fødslen fandt psykolog Amy Wenzel fra University of North Dakota således, at 

4,4 % af dem opfyldte kriterierne for generaliseret angst ifølge det amerikanske 

diagnosesystem DSM-IV (American Psychiatric Association 1994), mens 27,9 % 

havde andre angsttilstande.2 Kun en tredjedel af disse kvinder havde depressive 

symptomer. Wenzels undersøgelse konkluderede derfor, at angsttilstande er 

hyppigere end depressive tilstande i efterfødselsperioden.  

 

 

 

 
1 Chalmers & Chalmers 1986. 

2 Wenzel et.al. 2003. 



 

 

På baggrund af andre undersøgelser om angstreaktioner hos både kvinder og 

mænd i efterfødselsperioden foreslår Stephen Matthey fra Department of 

Psychology ved University of Sydney, at man kalder reaktionerne 'postnatal 

mood disorder' (efterfødsels-forstyrrelser).1 

 

På grund af de ovenfor beskrevne problemer med betegnelsen 

'fødselsdepression' har man på dansk i nogle tilfælde anvendt ordet 

'efterfødselskrise'. Der er dog ikke tale om en krise i den forstand, som vi ellers 

plejer at bruge ordet, f.eks. når den opstår i tilslutning til et dødsfald. En krise har 

ofte et forløb i faser, og sådan forløber en fødselsdepression ikke.  

Her er snarere i den forbindelse vil jeg igen nævne Ian F. Brockington, som efter 

en gennemgang af litteraturen om psykiatriske forstyrrelser i efterfødselsperioden 

konkluderer, at kvinder, som ved screening bliver diagnosticeret som 

deprimerede, faktisk har forskelligartede tilstande som f.eks. postraumatisk stress 

syndrom, panikangst, fobiske tilstande, tvangstanker, generaliseret angst, 

tilpasningsreaktioner og depression. Brockington hævder, at 'postnatal 

depression' (fødselsdepression), bør betegnes som et lægmands-ord, idet det er 

upræcist som en klinisk og forskningsmæssig anvendelig betegnelse.37 

 

En ny betegnelse: efterfødselsreaktion 

 

I stedet for at bruge den efter min mening misvisende betegnelse 

'fødselsdepression' vil jeg på baggrund af erfaringerne fra min egen kliniske 

praksis foreslå, at man indfører et nyt begreb: 'efterfødselsreaktion'. Dels giver 

dette begreb et mere varieret billede end betegnelsen 'depression', og dels tager 

det højde for det faktum, at reaktionen ofte opstår flere uger eller måneder efter 

selve fødslen. Desuden er det mere neutralt og mindre følelsesmæssigt ladet end 

ordet 'depression', der sædvanligvis associeres med en sygelig tilstand. 

Ydermere dækker begrebet 'efterfødselsreaktion' efter min mening bedre det 

forhold, at reaktionen er en proces og ikke en stationær tilstand. 

 

 
1  Mattheyet.al 
2003. 37 

Brockington 2004. 



 

 

Som kritik af dette nye begreb kan man sige, at ordet 'reaktion' er for vagt til i sig 

selv at dække de alvorlige tilstande, det skal beskrive. Men betegnelsen kan 

udspecificeres til: 

• Efterfødselsreaktion med tankeforstyrrelser (tvangstanker, vrangforestillinger). 

• Efterfødselsreaktion med følelsesmæssige forstyrrelser (depression, mani, 

angst, aggression). 

• Efterfødselsreaktion med fysiske forstyrrelser (sansemæssige signaler, som 

tolkes som alvorlig sygdom, f.eks. AIDS, sklerose eller kræft). 

I og for sig kan vi også bruge betegnelserne: 

• Efterfødselsreaktion med tudetur. 

• Efterfødselsreaktion med psykose. 

Jeg mener, at der er en god logik i at inddele reaktionerne i disse tre områder, 

som svarer til de områder, som vores personlighed består af: tanker, følelser og 

fysisk krop. Inden for disse tre områder kan der være brister, som kan vise sig i 

form af symptomer ved særlige belastninger. Ved hjælp af disse specifikationer 

kommer betegnelsen 'efterfødselsreaktion' til at omfatte hele spektret fra tudetur 

til psykose og bliver dermed i stand til at favne reaktionerne fra de kvinder, der 

ikke kan identificere sig med betegnelsen 'fødselsdepression'. En psykologisk 

sidegevinst ved dette er, at vi kommer bort fra sygdomsbetegnelsen og måske 

bedre kan blive i stand til at se reaktionerne som noget, der hører til i livets 

naturlige udviklingsprocesser. 

 

Uddrag fra Fødselsdepression – der er hjælp at få. Frydenlund 2012. 
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