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City Birth Trauma Scale 

 
 

 

For nogle kvinder kan en fødsel opleves som voldsom og være en belastning lang tid 
efter. De næste spørgsmål handler om dine oplevelser i forbindelse med din seneste 
fødsel; enten lige før, under eller umiddelbart efter fødslen. Sæt kryds i det svar, der 
passer bedst til din oplevelse.  

Hvornår er dit barn født?_______________________________________ 

Lige før, under eller umiddelbart efter fødslen: JA NEJ 

Troede du, at du eller dit barn ville blive alvorligt skadet?   

Troede du, at du eller dit barn skulle dø?   
 
De næste spørgsmål handler om symptomer, du måske har oplevet. Angiv, hvor ofte 
du har oplevet følgende symptomer inden for den seneste uge: 

 

Symptomer relateret til fødslen ALDRIG ÉN 

GANG 

2 - 4 

GANGE 

5 ELLER 

FLERE 

GANGE 
Har tilbagevendende uønskede erindringer om fødslen 
(eller dele af fødslen), som jeg ikke kan kontrollere 

    

Har ubehagelige drømme eller mareridt om fødslen (eller 
relateret til fødslen) 

    

Har flashbacks til fødslen og/eller genoplever fødslen     
Bliver oprevet, når jeg bliver mindet om fødslen      
Føler mig anspændt eller ængstelig, når jeg bliver mindet 
om fødslen 

    

Prøver at undgå at tænke på fødslen     
Prøver at undgå ting, der minder mig om fødslen (f.eks. 
mennesker, steder eller tv-programmer) 

    

Er ikke i stand til at huske detaljer om fødslen     
Bebrejder mig selv eller andre for, hvad der skete under 
fødslen 

    

Har stærke negative følelser omkring fødslen (f.eks. frygt, 
vrede, skam) 
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Symptomer, der begyndte eller blev værre 
efter fødslen  

ALDRIG ÉN 

GANG 

2 - 4 

GANGE 

5 ELLER 

FLERE 

GANGE 
Har negative følelser om mig selv eller tænker, at noget 
frygteligt vil ske 

    

Har mistet interessen for aktiviteter, der tidligere var 
vigtige for mig 

    

Føler mig afkoblet/fjern fra andre mennesker     
Er ikke i stand til at have positive følelser (f.eks. glæde, 
begejstring) 

    

Føler mig irritabel eller aggressiv     
Føler mig selvdestruktiv eller handler uforsvarligt     
Føler mig anspændt og vagtsom     
Bliver nemt forskrækket eller farer sammen, når der sker 
noget uventet 

    

Har problemer med at koncentrere mig     
Sover dårligt på grund af ting, der ikke skyldes barnets 
søvnrytme 

    

Føler mig fjern/distanceret eller som om, jeg er i en drøm     
Føler at tingene er forvrængede eller uvirkelige     

 

Hvis du har nogle af disse symptomer:  

Hvornår begyndte symptomerne? 

Før fødslen  

I de første 6 måneder efter fødslen  

Mere end 6 måneder efter fødslen  

Ikke relevant (jeg har ingen symptomer)  
 

Hvor længe har symptomerne varet? 

Mindre end 1 måned  

1 til 3 måneder  

3 måneder eller mere  

Ikke relevant (jeg har ingen symptomer)  

 Ja, ofte Ja, nogle gange Nej 

Er du meget plaget af symptomerne?    

Forhindrer symptomerne dig i at gøre ting, du normalt gør (f.eks. 
at omgås andre mennesker eller udføre daglige gøremål)? 

   

 Ja, ofte Måske Nej 

Kunne nogen af disse symptomer skyldes medicin, alkohol, 
stoffer eller fysisk sygdom? 

   

 

Mange tak for din besvarelse 


