PSYKOLOGI FORLOSSNINGSDEP

ar ebis

nna, 6 manader, sover son i en vinrod
akpase av manehester. Hon vaknar
bara till en par ganger under tiden
som hennes mamma Heidi Carlsen pratar om
hur foraldralyekan uteblev nar hon liek sitt
forsta barn, sonen Noah, 2,5 ar, som d en har
formiddagen ar pa forsk olan.
Flera av Heidis kompisar har fragat hur en
depression kinns oeh hur man vet an man
har drabbats av en.
- Det ar svart att satta ord pa hur det
kanns, det ar enklare an tala om var det onda
sitter om man har brutit ett ben, sager Heidi,
som hoppas att hennes beranelse kanske kan
hjalpa andra.
Hon oeh maken Mikael tankte att de skulle
fortsatta sina liv som vanligt nar de blev
mamma oeh pappa. Ett soeialt oeh aktivt liv
med stort umgange. Men Heidi har andrat
uppfattning om hur livet med bebis kan vara
efter att ha varit deprimerad i 1,5 ar.
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Hon giek tva veekor over tiden med Noah
oeh forlossningen blev igangsatt, utdragen
oeh lang. Heidi forstod inte riktigt vad som
hande med hennes kropp.
Oeh plotsligt var hon mamma - fast livet
liek rulla pa som vanligt. Det hade de ju be
stamt.
- Forsta tiden hemma med bebis hade vi
manga besok oeh vi reste en hel del sjalva till
slakt oeh vanner, bland annat bilade vi till ett
brollop i Skane.
Heidi kande sig trott, men tankte att det
nog sku lie vara sa. Hon hade ju JUSt fatt barn.

D et var nar Mikaels semester oeh pappa
dagar tagit slut som hon landade i verklighe
ten.
- Nar Mieke borjade jobba satt jag i soffan,
helt ryst, oeh kande mig ensam. Jag kande
inga andra smabarnsmammor.
Ett brev fran forlossningen sa att Heidi
kunde ringa om hon ville.
- Men jag tankte att "Noah ar ju redan ute,
sa alit ar val bra". Jag kande mig lite nere men
tankte att det ar val sa nar man har barn .
Men det blev varre. Heidi tankte att hon
snart skulle do oeh vern skulle da ta hand om
Noah? Darfor tog hon avstand fran honom.
- Jag ville inte att han sku lie bli for fast vid
nagon som inte sku lie linnas kvar. Jag bytte
blojor oeh gay honom mat, men kunde inte
ta till mig honom kanslomassigt.
Heidi stangde in sig hem rna. Tillbringade
dagarna med att vanta pa att Mikael skulle
komma hem.
- Var han en minut sen, sa ringde jag oeh
fragade "var ar du?", sager H eidi.

med en kurator som sa att "vi maste g2 ~
botten med det har". Kuratorn kontak:"'- .-=-.
huslal<aren som hjalpte Heidi att fa ko~.:::.,;
med en psykolog.
- Jag traffade psykologen en gang i q:-~
hon anteeknade inget oeh mindes aldrif '.
jag va r. Hon kunde Fraga om jag var dec
pappa hade dott. Jag fiek upprepa min L . 
ria va rje gang jag var dar. Att jag var deF~ - ::
rad. A.nda var besoken hos psykologen ec.
trygghet, jag fiek en rutin i tillvaron.
Nu hade det gatt fyra manader sedan E __
blev mamma. Hon slutade umgas med ,-Z: Orkade inte lasa tidningar eller tina pa p;.
- Jag brydde mig om Noah. Jag ville i.e
att nagot skulle handa honom men jag va;
kanslomassigt avuubbad oeh kunde inte 
honom som jag gor nu, minns Heidi.
Tiden rullade pa. Heidi som trott an h o ~
inte skulle overleva julen det aret fann ti ll ,:::
forvaning att det gjorde hon visst. Da avbro.:
kommunen avtalet med den psykolog hon
hos utan an foresla en ny kontah. H eidi r~
nerade oeh stangde in det morka inom si1"
- Noah SOy oeh at oeh skrek aldrig. Jag
hade daJigt samvete oeh tankte "Hur ka
som har alit oeh ett sa snallt barn rna sa c.l 
ligt?".
H eidi ringde sina systrar oeh sin marrull;;
oeh grat, men kunde inte satta ord pa vad
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Heidi kande att nagot var fel. Hon SOy inte pa
natterna. Gmt pa dagarna.
- Jag ringde min barnmorska oeh sa att
nagot inte stamde, att jag maste gora nagot.
Hon svarade att hon inte langre var ratt per
son an kontakta oeh radde mig att kontakta
bve. Jag som tagit mod till mig att ringa blev
hanvisad vidare. Dessutom viss te jag att mve
fanns i samma byggnad oeh an hon kunde ha
kopplat min samtal vidare till ratt person.
Nar Heidi ringde sitt bve liek hon prata

vis kanns kul.

kanner dig nedstamd, fMvivlad eller 1ed5er>
st6rre delen av dagen.
inte ser fram mot nagot rned gl1idje.
skuldbelagger dig sjalv ovanligt mycket
blir radd, orolig, skrarnd eller paniksidger.
anledning.
har sv~righeter att hantera vardagens
har svart att sOYa, aven nar barnet 5..'Ve<_
har svara tankar, till exempel om an &OR
sjalv eller barnet ilia.

