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Når far går ned med flaget Helle Eriksen Hent PDF Hvert år rammes mindst 7 procent af nybagte fædre af en

efterfødselsreaktion. For mange mænd kan det være tabu og pinligt at erkende, at de har en
efterfødselsreaktion. Bogen ”Når far går ned med flaget – en bog om mænds efterfødselsreaktioner ” rummer
interview med fem fædre, der åbent fortæller deres historie om efterfødselsreaktion. Målet med bogen er at

hjælpe de ramte fædre, deres familier og pårørende. Vordende forældre kan også bruge bogen til at få input til
at undgå, at manden får problemer med at håndtere faderrollen. Ud over de fem interview indeholder bogen

også et selvhjælpskapitel med gode råd til de familier, der enten gerne vil forebygge eller afhjælpe en
efterfødselsreaktion. Bogens selvhjælpskapitel er skrevet ud fra interview med en række terapeuter med
mænd som speciale, blandt andet Carl-Mar Møller og Martin Østergaard. Bogen er skrevet af forfatter,

retoriker og skribent Helle Eriksen og udgivet på Livsforlaget. Helle har tidligere skrevet "Da håbet vendte
tilbage - om at overvinde stress og depression", på forlaget Siesta, og den er også udgivet på engelsk via

Livsforlaget /Human Life Publishing.
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