
Får nybagte fædre PTSD af at deltage i 
fødslen? 
Blitzerindringer, som vi har omtalt i i flere tidligere artikler, altså ufrivillige 
stærke, næsten lyslevende erindringer fra en voldsom stressbegivenhed, 
optræder som et af de tre centrale symptomer i den psykiske lidelse, der kaldes 
posttraumatisk stressforstyrrelse (på engelsk PTSD, hvor D’et står for disorder). 
Denne særlige lidelse, der tidligere omtaltes som en ”krisereaktion”, følger som 
nævnt efter en voldsom belastende begivenhed f.eks. en naturkatastrofe, en 
alvorlig trafikulykke, et overfald eller andet, der kan fremkalde voldsomme 
følelser og medføre en vedvarende forstyrrelse i form af PTSD. Udover 
symptomet med de ufrivillige genoplevelser af den voldsomme begivenhed (i 
form af blitzerindringer), er de to andre symptomer ved PTSD en vedvarende 
uro og nervøsitet, som om man konstant frygter, at der igen kan ske noget 
frygteligt, samt en tendens til undgåelse af både steder og mennesker – og 
tanker – der kan minde om den belastende begivenhed. Ubehandlet kan PTSD-
lidelsen vare i årevis, men heldigvis er der gode resultater med kognitiv 
adfærdsterapi ved PTSD, så de der kommer hurtigt i behandling, kan slippe for 
de værste eftervirkninger – men det er en anden historie. 
En af de begivenheder, der udpræget kan medføre PTSD er bilulykker, hvor det 
skræmmende i situationen ofte forværres af ofrenes skrig og blod. Og netop 
skrig og blod optræder også i en hel anden og som regel noget mere lykkelig 
forbindelse, nemlig under fødsler. Men denne lighed i ”dramatikken” ved både 
ulykker og fødsler – skrig og blod - har fået et engelsk forskerhold til at spørge 
sig selv, om mænd, der som vordende fædre deltager i eller blot overværer 
fødslen af deres børn, måske kan tænkes at blive så forskrækkede, at de 
efterfølgende udvikler en PTSD-lidelse? 
For at undersøge dette spørgsmål nærmere kontaktede forskerne 199 nybagte 
fædre, som havde overværet deres barns fødsel og som indvilgede i at deltage i 
undersøgelsen. Kontakten fandt sted blot en eller to dage efter fødslen og på 
dette tidspunkt skulle mændene besvare en række spørgsmål om, hvad de 
havde oplevet under fødslen. Dette interview var beregnet på at give forskerne 
et indtryk af, hvor ”dramatisk” oplevelsen havde været for den enkelte nybagte 
far, så man kunne sætte denne oplevelse i relation til den senere eventuelle 
forekomst af PTSD. Ved samme lejlighed udfyldte mændene et spørgeskema 
om deres personlige egenskaber, herunder deres grad af daglig nervøsitet. 
Den eventuelle senere forekomst af PTSD testede man seks uger senere ved at 
udsende et spørgeskema til alle 199 mænd. Det pågældende spørgeskema var et 
almindeligt anvendt spørgeskema til registrering af alle slags symptomer på 
PTSD, og afhængig af besvarelsen af spørgeskemaet kan man med nogen 
sikkerhed stille diagnosen PTSD, når der er symptomer ”nok”.  
Det viste sig, at ikke en eneste af de 199 nybagte fædre havde pådraget sig en 
regulær PTSD-lidelse ved at overvære fødslen, idet ingen havde symptomer på 



alle de tre områder vi omtalte ovenfor, blitzerindringer, vedvarende uro og 
undgåelse (i dette tilfælde undgåelse af alt hvad der kunne minde om fødsler).  
Når man så på hvem der havde klare symptomer på PTSD på blot et af de tre 
områder, viste det sig dog, at 12%, altså 24 af de 199 mænd, opfyldte dette mere 
beskedne kriterium. Det af de tre symptomer på PTSD, som de fleste af disse 
12% berettede om, var ”vedvarende uro og nervøsitet”. Blandt de, der således 
udviste en stigende grad af vedvarende uro, var dog især de mænd, som ved 
den første undersøgelse havde berettet om megen nervøsitet i dagliglivet, så for 
deres vedkommende var der formodentlig i de fleste tilfælde blot tale om en let 
forværring af en vedvarende tendens til nervøsitet efter overværelsen af barnets 
fødsel. 
Den helt overordnede konklusion på denne engelske undersøgelse er altså, at 
der bestemt ikke ser ud til at være overhængende risiko for at udvikle PTSD, 
hvis man som vordende far vælger at overvære fødslen. Men mænd med 
forudgående tendens til mere nervøsitet kan dog godt blive lidt ”rystede” for 
en tid af denne ofte ganske dramatiske oplevelse.  
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