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Der er mange fordomme om 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.
Kia må kun se sin to måneder gamle søn to gange om ugen af 30-60 minutters varighed.
Vi giver råd og vejledning om barnets og familiens sundhed og trivsel. Vi giver råd og vejledning om
barnets og familiens sundhed og trivsel.

Men det kan godt betale sig at arbejde for nærhed. og hvorfor. Ret fokus mod dig selv i parforholdet.
IfOKUS: Forskning, fag og udvikling. Jeg vil gerne servere noget anderledes til stegen end. En svensk
undersøgelse kunne tyde på at fødselsdepressioner hos mænd, er langt mere udbredt end hidtil antaget.
Det er en udbredt og meget farlig myte, at “den, der taler om selvmord gør det aldrig“. Dette site anvender
cookies til at optimere din oplevelse og indsamle statistik. Dette site anvender cookies til at optimere din
oplevelse og indsamle statistik. Psykologklinik | Lone Skrubbeltrang er en del af et etableret
praksisfællesskab i Skødstrup nord for Århus. Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen tilbyder
forskningsbaseret undersøgelse og kognitiv adfærdsterapi på Østerbro Kognitiv Psykologbehandling af bl.
Hvordan virker den.
Psykologklinik | Lone Skrubbeltrang er en del af et etableret praksisfællesskab i Skødstrup nord for Århus.
Mit primære arbejdsområde. Kan mænd få en fødselsdepression. Selvom julen er ovre, så skal der stadig
købes gaver og nye ting til hjemmet.
Psykologklinik | Lone Skrubbeltrang er en del af et etableret praksisfællesskab i Skødstrup nord for Århus.
Sundhedsplejen er et tilbud til gravide, forældre og børn. På Netbaby kan man finde alt, hvad man har brug
for at vide, hvis man planlægger en graviditet, er gravid eller har en baby eller.

