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HVEM ER VI 
 
Vi er en landsdækkende 
forening, etableret af frivillige, 
der ud fra egne erfaringer 
tilbyder støtte til PTSD-ramte 
samt deres pårørende. 
 
Foreningens formål er:  
Skabe et frirum til medlemmer 
med PTSD og deres pårørende 
– ved at bidrage med viden, 
råd og støtte i hverdagen. 

Udbrede viden om PTSD samt 
behandlingsmuligheder bl.a. 
gennem foredrag og 
temadage. 

Etablere kontakt med 
myndigheder, foreninger og 
andre relevante institutioner 
der varetager eller behandler 
PTSD ramte og/eller 
pårørende. 

Har du lyst til at blive medlem 
og støtte vores frivillige 
arbejde? Eller ønsker du at 
donere nogle penge? Så gå ind 
på vores hjemmeside.  

Her finder du mange flere 
oplysninger for både 
pårørende og PTSD ramte. 

www.lptsd.dk 
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Er du pårørende 
eller har du 
måske selv 
PTSD? 
 

 

 

 

  

Traumer der kan give PTSD 

 Ulykker 

 Krig 

 Vold 

 Røveri 

 Overgreb 

 Voldtægt 

 Kidnapning 
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Symptomer på PTSD 
 

Flashbacks  

 En genoplevelses-oplevelse af traumet 
 Ubehagelige, påtrængende minder 
 Følelser og sanseoplevelser 
 Mareridt 
 Forvrængede oplevelser af 

virkeligheden 

Undvigelsesadfærd 

 Undgåelse af alt, der minder om 
traumet 

 Steder 
 Personer 
 Situationer 
 Nyheder, film 
 Følelser og stimuli 
 Følelser af fare, undertrykkelse, tvang 

og kontroltab 

Vagtsomhed 

 Tendens til forskrækkelse 
 Fare sammen ved den mindste lyd 
 Uro 
 Øget irritabilitet 
 Vredesudbrud 
 Manglende søvn 
 Tendens til mistrohed 
 Støjfølsomhed 
 Muskelspændinger, hjertebanken, høj 

puls  
 

 

Personlighedsforandring 

 Overdrevne følelsesmæssige 
reaktioner 

 Gråd labilitet 
 Tomhed og manglende følelser 
 Følelse af ligegyldighed 
 Trang til at isolere sig 

 

 

Vidste du: 

Symptomer på PTSD er normale i 
ugerne efter et traume. Omkring 8 % 
af mænd og 20 % af kvinder med 
oplevede traumer udvikler egentlig 
PTSD. Heraf får ca. 1/3 kronisk PTSD 

 

 

Hukommelses- og 
koncentrationsbesvær 

 Besvær med at huske dele af 
traumer 

 Dårlig korttidshukommelse 
 Koncentrationsbesvær 
 Besvær med at multitaske 
 Manglende overblik 
 Svært ved med at organisere, 

planlægge og strukturere og 
overholde deadlines 

 Udtalt udtrætning af få, mindre 
opgaver 

 

 
 
Brug for HJÆLP? 

Kontakt egen læge, der kan henvise 
til udredning og behandling for 
PTSD. 

Ved Akut behov for hjælp: Kontakt 
nærmeste psykiatriske skadestue. 

 
 


