3. JANUAR 2019

DER ER ALVORLIG MANGEL PÅ BEHANDLINGSTILBUD TIL FÆDRE MED FØDSELSDEPRESSION ‐
MEN HELDIGVIS FREMGANG I SCREENING FOR FØDSELSDEPRESSION
En undersøgelse ved Forum for Mænds Sundhed viser, at nu er det halvdelen af alle kommuner, der
screener både fædre og mødre for fødselsdepression.
Men samme undersøgelse desværre også, at kun 5 kommuner ‐ eller 6 pct. ‐ har behandlingstilbud for
mænd med fødselsdepressioner.
Fødselsdepression hos én eller begge forældre rammer ca. 10.000 familier om året. Forekomsten af fød‐
selsdepression er omkring 10‐14 pct. hos kvinder og 7‐9 pct. hos mænd årligt. I 2018 vil 4‐ 5.000 mænd
blive ramt af fødselsdepression. Dvs at mindst 4.500 mænd er uden behandling.
Svend Aage Madsen, formand for Forum for Mænds Sundhed og forskningsleder på Rigshospitalet, udta‐
ler: ”Fremgangen i screening er glædelig, men de manglende behandlingstilbud til mændene er virkelig
alvorlig. Fødselsdepression er en meget stor belastning for den ramte og for hele familien, og lidelsen hos
en af forældrene kan få negativ indflydelse på barnets udvikling. Behandling af fødselsdepression er også
en forebyggende indsats i forhold til børn. Derfor må kommuner og regioner se at få gang i oprettelsen af
behandlingstilbud også for fædre og uddannelse af kvalificerede behandlere.”
Yderligere oplysninger: Svend Aage Madsen – tlf.: 26 21 28 51 – e‐mail: svendaage@madsen.mail.dk
Hør virkelige historier om fædre og fødselsdepression i P1 Dokumentar: 'Jeg kunne ikke elske mit
barn', den 3. januar kl 13.03 og kl 19.33 samt lørdag den 6. januar kl 16.03.
Mere viden om mænds fødselsdepressioner findes her: www.sundmand.dk/FogFD.pdf
Om undersøgelsen
Undersøgelsen er en delundersøgelse af ”Kortlægning af sundhedsindsatser til mænd i år 2017”. Forum
for Mænds Sundhed har gennem 2018 indsamlet viden om samtlige af landets kommuners sundhedsind‐
satser til mænd i år 2017.Undersøgelsen er gennemført ved at kommunerne har modtaget et elektronisk
spørgeskema, hvori de kan svare på hvilke målrettede sundhedsindsatser til mænd, de har. Alle 98 kom‐
muner har fået tilsendt spørgeskemaet. 86 kommuner (88%) har svaret. Kortlægningen er tilgængelig på
hjemmesiden www.sundmandkommuner.dk.
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