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F 43 Reaktion på svær belastning 

og tilpasningsreaktioner 

 

• F 43.0 Akut belastningsreaktion 

 

• F 43.1 PTSD 

 

• F 43.2 Tilpasningsreaktion 

 
(forkortet efter ICD-10) 
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F43 årsager F 43 Reaktion på svær 

belastning og tilpasningsreaktioner 

 Karakteriseres ved symptomatologi, forløb og en af 
følgende to årsagsfaktorer: 

 
• Exceptionel traumatisk begivenhed som medfører en akut 

belastningsreaktion  

 (vedrørende F 43.0 og F 43.1) 

 

• En betydende livsændring som medfører længerevarende 
belastning, der resulterer i en affektreaktion 

 (vedrørende F 43.2)  

 

• Kendt og erkendt årsag. 
 

 

(forkortet efter ICD-10) 
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F 43.0 Akut belastningsreaktion 
A. Udsættelse for exceptionel svær fysisk eller 

psykisk belastning  

 (af katastrofekarakter) 

B. Umiddelbart efterfulgt af symptomer 
• symptomer som ved generaliseret angst 

• tilbagetrukkethed,  

• bevidsthedsindsnævring,  

• desorientering,  

• vrede eller verbal aggressivitet,  

• fortvivlelse eller håbløshed,  

• overdreven eller formålsløs hyperaktivitet,  

• ubehersket og overdreven sorgreaktion. 
(forkortet efter ICD-10) 
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F 43.1 PTSD (1/3) 

Posttraumatisk stressreaktion 

  

 

 Forsinket eller protraheret reaktion på 

traumatisk situation af en exceptionel 

truende eller katastrofal karakter. 

  

 
(forkortet efter ICD-10) 
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F 43.1 PTSD (2/3) 

Posttraumatisk stressreaktion 

A. Tidligere udsættelse for exceptionel svær 
belastning 

B. … 

• Tilbagevendende genoplevelse af traumet i 
´flashbacks´, påtrængende erindringer eller 
mareridt eller 

• Stærkt ubehag ved udsættelse for 
omstændigheder, der minder om traumet 

C. Undgåelse af alt der minder om traumet 
(forkortet efter ICD-10) 
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F 43.1 PTSD (3/3) 

Posttraumatisk stressreaktion 
D. … 

• Delvis, eventuel fuld amnesi for den traumatiske 
oplevelse eller 

• Vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed 
eller alarmberedskab 

 Med mindst to af følgende: 
Ind- eller gennemsovningsbesvær 

Irritabilitet eller vredesudbrud 

Koncentrationsbesvær 

Hypervigilitet 

Tilbøjelighed til sammenfaren 

E. Optræder inden for 6 måneder efter den 
traumatiske oplevelse 

(forkortet efter ICD-10) 
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F 43.2 Tilpasningsreaktion 

 Subjektivt ubehag og emotionel forstyrrelse 
førende til nedsat funktionsevne som opstår i 
tilpasningsperioden efter en betydende 
livsændring eller belastende begivenhed 

A. Kendt traume eller belastning inden for den 
sidste måned 

B. Emotionelle og adfærdsmæssige symptomer, 
men uden at opfylde kriterierne for andre 
psykiske lidelser og tilstande 

C. Varighed max. 6 måneder 
(forkortet efter ICD-10) 
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PTSD – kort fortalt 

Angstsymptomer 

Depressive symptomer 

Kognitive symptomer  

Somatiske symptomer 

Genoplevelse 

(flash backs, mareridt, ufrivillige erindringer) 

Undgåelsesadfærd  
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Angst (1/3)  
- En naturlig følelse i faresituationer 

Fysiske symptomer 

 

• Hjertebanken 

• Åndenød (næsten altid) 

• Hyperventilation (lav CO2 koncentration i blodet) 

• Svimmelhed  

• Rysten 

• Trykken for brystet 

• Kuldefornemmelse 

• Hedetur 

• Uro i maven 

• Svaghedsfornemmelse i benene 

• Prikkende og snurrende fornemmelse i hænder 
og fødder 
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Angst (2/3) 

                 Mentale forandringer 

• Uvirkelighedsfornemmelse af verden 

• Uvirkelighedsfornemmelse af sig selv 

• Angst for at dø 

• Angst for kontroltab 

• Angst for at blive sindssyg 

• Oplevelse af reduceret tankeevne 

• Oplevelse af håbløshed 

 

• Trang til at flygte – konkret 

• Trang til at flygte – i tankerne 

• Trang til at søge tryghed 
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Angst (3/3) 

          Autonome reaktioner 
 

• Orienteringsrefleks 

• Opmærksomhed 

• Generel arousal 
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Uofficielle diagnoser 

D.E.S.N.O.S. (1/2) 
Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified 

 

Følger af: 

Interpersonelle krænkelser 

Gentagne traumatiseringer 

Langvarige voldsomme belastninger 
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Uofficielle diagnoser 

D.E.S.N.O.S. (2/2) 

 

Væsentlige ændringer indenfor følgende 6 områder: 

Regulering af affekter og impulser 

Opmærksomhed eller bevidsthed 

Opfattelse af sig selv (selvperception, f.eks. 
utilstrækkelighed, skyld og ansvarsfølelse, skam) 

Relationer til andre 

Somatisering 

Oplevelse af mening med livet 
(van der Kolk & andre) 
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Funktionelle lidelser 
– Kronisk træthedssyndrom 

– Fibromyalgi 

– Whiplashsyndrom (piskesmældssyndrom) 

– Colon irritabile  

– Kronisk benign smertesygdom 

– Syndrom X (smerter i brystet) 

– Bækkenløsning 

– Elektrisk hypersensitivitetssyndrom 

– Ultralyds- hypersensitivitetssyndrom 

– Multiple kemisk hypersensitivitetssyndrom 
  
(”Somatic Distress Disorder” eller ”Bodily Distress Disorder”,  

måske nye betegnelser i DSM-V) 
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Arv/ Miljø 

Personlighed 

Kritisk hændelse 

Akut  
belastningsreaktion 

PTSD 

Varig  
personligheds-  

ændring 

Betinget emotionel 
reaktion 
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Psykotraumatologi 

 - Behandling af PTSD og andre følger af traumer 

 

PTSD: 

Den centrale følelse er angst 

 

Traumer kan have andre centrale følelser: 

Vrede 

Skyld 

Overlevelses-skyld 

Skam 

Sorg  
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Forskellige udløsende faktorer: 

 
Legemsbeskadigelse eller trussel herom 

Trussel om død 

Tab af kærlighed og nære relationer eller trussel herom 

Tab af værdier eller trussel herom 

Tab af værdighed eller trussel herom 

Uvished og usikkerhed om egen og andres skæbne  

 (terror og tortur) 

 

  

Psykotraumatologi 

 - Behandling af PTSD og andre følger af traumer 

Både når de kritiske hændelser rammer personen selv og når den 
rammer en nærtstående 
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Belastningsreaktion 

Indlært angstreaktion  

Betinget emotionel reaktion 

 

Stimulus-generalisering 

 

 


