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Når det ikke kun er lykken at få et barn… 

At få et barn er en af de mest lykkelige og skelsættende begivenheder i et 

menneskes liv. Tilværelsen ændrer sig, familiemønstret og livsperspektivet ændres. 

Men trods alt det gode, der ligger i at få sit eget barn, er der relativt mange mødre, 

der efter fødslen pludselig overvældes af tvivl og usikkerhed, af depression eller 

andre psykiske reaktioner. Man skulle være lykkelig, men så er det alligevel skidt.  

 

En række undersøgelser viser, at 10-14 % af nybagte mødre oplever depressive 

reaktioner inden det første år efter barnets fødsel. En fødselsreaktion er lidelsesfuld 

og belaster personen selv, den tidlige kontakt mellem forældre og barn samt 

familiens trivsel som helhed.  

 

En del gravide og nybagte mødre har svært ved at mærke egne følelser og i at 

komme i kontakt med sig selv på et dybere plan, som de behøver for at blive 

indlevende og omsorgsfulde mødre. Disse kvinder kan efter fødslen bl.a. reagere 

med tristhed, energiløshed, vanskeligheder med at sove, tendens til at græde og 

måske få mærkelige følelser og tanker om barnet.  

 

 

Hvad er en fødselsreaktion? 

Symptomer på en efterfødselsreaktion kan vise sig i graviditeten. Andre får 

symptomer lige efter fødslen og andre først flere måneder efter fødslen. En person 

med fødselsreaktion kan have mange forskellige symptomer. Man har typisk flere af 

følgende symptomer: 

 

• Føler sig nedtrykt og trist, har let til tårer 

• Mangler lyst og interesse for sine omgivelser 

• Har mindre energi og er mere træt 

• Har problemer med at sove 

• Mister appetitten og taber sig 

• Har svært ved at koncentrere sig - husker dårligt 

• Mangler selvtillid 

• Slås med skyldfølelse 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 

 

Hvis du kan genkende nogle af disse reaktioner hos dig selv, så kan det være, at du 

vil få glæde af at være med i netværksgruppen MOR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måske MOR-gruppen er noget for dig? 

Netværksgruppen MOR er for mødre som oplever uventede følelsesmæssige, tankemæssige, 

fysiske/kropslige og/eller adfærdsmæssige reaktioner, oftest efter fødslen. Disse reaktioner kan 

handle om en mere grundlæggende usikkerhed om sig selv: ”Kan jeg overhovedet være mor?” 

”Kan jeg blive en god nok mor for mit barn?” 

 

Netværksgruppen MOR er en støttende gruppe for mødre der har symptomer på 

efterfødselsreaktion eller efterfødselsdepression.  

Formålet med gruppen er:  

- at yde professionel støtte til mødre der har det særlig svært og som kan have gavn af at møde 

andre mødre med samme følelser og tanker  

- at viderebringe viden om efterfødselsreaktion og depression  

- at yde råd og vejledning i forhold til aktuelle problemer som gruppens deltagere står i.  

 

Netværksgruppen MOR er en lukket gruppe bestående af 4-6 deltagere samt en sundhedsplejerske 

og en psykolog. Hvis du gerne vil være med i netværksgruppen, kræver det, at du tilmelder dig. 

Du kan tilmelde dig enten ved at henvende dig telefonisk eller ved at sende en mail til én af 

gruppelederne. Gruppen oprettes og forløbet starter først når der er nok tilmeldte deltagere.  

Forud for forløbet vil gruppelederne kontakte dig med henblik på en afklarende samtale med dig og 

din partner for bedst muligt at kunne hjælpe dig.  

Forløbets varighed er 7 gange (ca. 2 timer per gang) samt en opfølgningsgang 3 mdr. efter 

forløbets afslutning.  Netværksgruppen finder sted i Familiehuset eller ved Rådhuset.  

 

For at give mest mulig ro til fordybelse er det vigtigt at du har mulighed for at få dit barn/børn 

passet mens du deltager i gruppen. Ved behov kan gruppelederne i nogle tilfælde i samarbejde 

med Home-Start Halsnæs være behjælpelig med babysitning mens du deltager i gruppen. 

 

Hvis du er i tvivl om netværksgruppen er noget for dig, er du også velkommen til at kontakte én af 

gruppelederne med henblik på en nærmere afklaring.  

 

Netværksgruppen kan være mindre egnet til kvinder som er diagnosticeret med svær grad af 

fødselsdepression, og/eller er i behandling.  

 

Når du har tilmeldt dig gruppen, vil du modtage et program over forløbet.  

 

Vi glæder os til at se jer.



 

 

 

Gruppeledere: 

 

Liselotte Lund Nielsen, sundhedsplejerske, Halsnæs Kommune 

Telefon 4060 2768 

E-mail lisln@halsnaes.dk 

 

Selma  Begovic, psykolog i PPR, Halsnæs Kommune 

Telefon 4778 4175. mobil: 2179 4423 

E-mail sedz@halsnaes.dk 

 

Halsnæs Kommune 

Social Service og Familier 

Rådhuspladsen 1 

3300 Frederiksværk 

Telefon 4778 40 00 


