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fødselsdepression, og lidelsen tilsidesættes alt for ofte som værende en helt normal tilstand for

småbørnsforældre. Med bogen her er der reel hjælp at hente.

Fødselsdepression er et tabu for mange. I værste fald kan depressionen gå permanent ud over både barn, den
sygdomsramte og hele familiens liv, men med den rette hjælp kommer det sjældent så vidt.

Derfor er det vigtigt at bryde med tabuet og søge kvalificeret hjælp. Målet med denne bog er netop at
bekæmpe den uvidenhed og de fordomme, der hersker om lidelsen ved at fortælle om symptomer, udbredelse

og behandling.

Bogen indeholder også fem personlige beretninger fra fire kvinder og en mand, der fortæller om deres
depressioner og traumer i forbindelse med fødslen eller det nye forældreskab.

Bogens målgruppe er primært depressionsramte og deres pårørende, men sundhedspersonale, terapeuter og
studerende inden for disse områder kan med fordel også læse med. 

Den er skrevet af seks af Danmarks førende eksperter på området: jordemoder Janni Ammitzbøll, psykolog
Lise Gullestrup, psykolog Kirsten Lindved, psykolog Svend Aage Madsen, psykiater Poul Videbech og

sundhedsplejerske Merethe Vinter. 
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