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Fædre og fødselsdepressioner  

  

Baggrund 

Analyseinstituttet Megafon har for Mødrehjælpen undersøgt kendskab til og forekomst af 

efterfødselsreaktioner og fødselsdepressioner blandt fædre. Undersøgelsen er gennem-

ført som internetundersøgelse med Megafons paneler i september 2017.  

Resultater 

Megafon har spurgt 1.166 voksne danskere om deres kendskab til mænds fødselsdepres-

sioner: 

 1 ud af 3 kender en i deres omgangskreds, der har været psykisk negativt påvir-

ket i form af efterfødselsreaktion. 

 Blot 1 ud af 10 kender en mand i deres omgangskreds, der har været psykisk ne-

gativt påvirket i form af efterfødselsreaktion. 

 57 pct. af dem, der kender en mand med efterfødselsreaktion, mener, at det i 

meget høj grad eller høj grad var vanskeligt for ham at tale om de psykiske van-

skeligheder, han oplevede efter barnets fødsel. 

 Under halvdelen af danskerne – 47 pct. – har hørt om fødselsdepressioner eller 

efterfødselsreaktioner blandt fædre. 

 

Megafon har ydermere spurgt 505 mænd med børn i alderen 0-3 år om deres erfaringer 

med at blive far: 

 1 ud af 4 mænd med børn i alderen 0-3 år har selv været psykisk negativt påvirket 

i form af en efterfødselsreaktion.  

 Under halvdelen (44 pct.) af de mænd, der har oplevet efterfødselsreaktion, mod-

tog tilbud om rådgivning eller hjælp.  

 40 pct. af mændene er ikke forud for fødslen blevet informeret om risikoen for 

psykiske vanskeligheder hos både barnets mor og far. 

 Kun halvdelen af fædrene er efter fødslen blevet spurgt af en sundhedsperson 

om, hvordan de havde det psykisk.  
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Opsummering 

Undersøgelsen viser, at der generelt i befolkningen er et ringe kendskab til efterfødsels-

reaktioner hos mænd. Samtidig er der også langt færre, der kender en mand med efter-

fødselsreaktion end en kvinde med efterfødselsreaktion. Når vi ved fra forskningen, at fo-

rekomsten af fødselsdepressioner blandt kvinder kun er marginalt højere end blandt 

mænd (hhv. 8 og 11 pct.), tyder det på, at der i samfundet ikke har nok opmærksomhed 

rettet mod fødselsreaktioner blandt fædre. Ydermere indikerer tallene på, at det er tabu 

at være åben omkring emnet for mænd.  

 

Undersøgelsen viser også, at 25 pct. af fædre med børn i alderen 0-3 år har haft en efter-

fødselsreaktion. Dette tal er alarmerende højt, når tallene samtidig viser, at kun halvdelen 

af mændene er blevet spurgt til deres mentale helbred, og kun 44 pct. af mænd med fød-

selsefterreaktion har fået tilbud om hjælp.  

 

På baggrund af undersøgelsen kan vi derfor sige, at: 

 

 Der mangler kendskab til risikoen for fødselsefterreaktioner blandt fædre – bå-

de i samfundet og hos mændene selv 

 Det er tabu for mændene at være åbne omkring efterfødselsreaktioner 

 Forekomsten af efterfødselsreaktioner blandt fædre er rigtig høj – 25 pct. 

 Fædre bliver ikke tilstrækkelig grad spurgt om deres mentale helbred efter føds-

len 

 Fædre med efterfødselsreaktion får i vid udstrækning ikke tilbud om hjælp eller 

rådgivning 

 


