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Forslag til brev til mødre om EPDS:

Overordnet formål for anvendelse af EPDS:
Tidlig opsporing og tidlig indsats overfor kvinder med begyndende fødselsdepression

Metoden vi anvender
Sundhedsplejerskerne anvender en oprindelig britisk screeningsmetode: Edinburgh Postnatal
Depression Scale = EPDS, som er et spørgeskema med 10 spørgsmål, der omhandler kvindens
psykiske velbefindende: Kvinderne får tilbudt at deltage ved at besvare spørgsmålene 8 uger efter
fødslen.

Ud fra spørgsmålene og resultatet af besvarelsen tager sundhedsplejersken en snak med kvinden og
evt. også hendes mand om, hvordan kvinden har det, og hvilken indsats der vil være bedst for hende
og/eller familien.

Det kan eksempelvis dreje sig om henvisning til praktiserende læge, psykolog og sagsbehandler.
Det kan også dreje sig om at støtte kvinden og familien med sundhedsplejerske besøg i en periode,
hvor fokus er på kvindens velbefindende.

Kort beskrivelse af hvad man som professionel ved, f. eks:
Via et projekt om forebyggelse og behandling af efterfødselsreaktioner og depressioner er
jordemødrene og sundhedsplejerskerne i et område i Vest DK i10 år blevet opkvalificeret til
yderligere at kunne hjælpe familier, der er ramt af denne problematik. Modellen blev overført til et
område i Øst DK. (Se resultater ”Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres
spædbørn” (Villumsen, L.; m.fl.; 2004) på www.Livviadialog.dk ).

Familie og sundhedsplejersker laver i fællesskab en aftale om, hvilket tilbud der er bedst for den
enkelte, såfremt der er behov for yderligere indsats.
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Som hjælp til indsamling af viden fører sundhedsplejersken en mindre statistik. Derfor vil vi gerne:
1. At skemaet besvares anonymt
2. At skemaet afleveres til sundhedsplejersken
(tekstforfatter Lisbeth Villumsen Liv via dialog)

Med venlig hilsen

Sundhedsplejerskerne i xxx kommune
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