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Når Far Taber Sutten Lars Karlsen Schwartz Hent PDF Hvorfor får nogle fædre en svær depression og angst i
forbindelse med en familieforøgelse? Hvordan er det at være kommende og nybagt far, når forventningens
glæde og følelsen af lykke pludselig mod forventning erstattes af stor tvivl, mismod, bekymring og frygt?
Hvilke tanker, følelser og handlinger er typiske for mænd med fødselsdepression? Og hvordan forebygger,

opdager og afhjælper fædrene, deres pårørende og det offentlige sundhedssystem bedst problemet? Det er blot
nogle af de spørgsmål, jeg forholder mig til og forsøger at besvare, når jeg i denne bog hudløst ærligt og

dybdegående fortæller om, hvordan jeg selv oplevede at blive ramt af en fødselsdepression og angst, dengang
jeg blev far første gang. Her fortæller jeg bl.a., hvorfor jeg blev ramt, hvordan det kunne være undgået,

hvilken hjælp jeg havde brug for, hvordan min omgangskreds kunne hjælpe mig og hvilke konsekvenser den
lange psykiske nedtur fik for mig og min familie.

 

Hvorfor får nogle fædre en svær depression og angst i forbindelse
med en familieforøgelse? Hvordan er det at være kommende og

nybagt far, når forventningens glæde og følelsen af lykke pludselig
mod forventning erstattes af stor tvivl, mismod, bekymring og frygt?

Hvilke tanker, følelser og handlinger er typiske for mænd med
fødselsdepression? Og hvordan forebygger, opdager og afhjælper
fædrene, deres pårørende og det offentlige sundhedssystem bedst
problemet? Det er blot nogle af de spørgsmål, jeg forholder mig til

og forsøger at besvare, når jeg i denne bog hudløst ærligt og
dybdegående fortæller om, hvordan jeg selv oplevede at blive ramt
af en fødselsdepression og angst, dengang jeg blev far første gang.
Her fortæller jeg bl.a., hvorfor jeg blev ramt, hvordan det kunne
være undgået, hvilken hjælp jeg havde brug for, hvordan min

omgangskreds kunne hjælpe mig og hvilke konsekvenser den lange
psykiske nedtur fik for mig og min familie.
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