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Den nat min datter faldt ud af 

sengen 

Én dag kan man bare ikke tage mere. 

Traumatiske oplevelser hober sig op i 

sjælen, indtil bylden en dag springer. 

Falckredder Lars Paustian har mærket 

mennesker dø imellem sine fingre, men det 

var den dag, hans datter faldt ud af sengen, 

der knækkede ham.  I dag har han 

posttraumatisk stress, en lidelse som 

lægevidenskaben først nu for alvor har fået 

øjnene op for. 

Af Daniel Rasmussen 

Klokken er tre om natten for seks år siden. Ro 

fylder parcelhuset i Odense, hvor Lars 

Paustian ligger og sover i sin seng sammen 

med sin kone. En dump lyd og et barnevræl 

skærer igennem stilheden, Lars’ kone sætter 

sig op i sengen med et gisp, og Lars flyver ud 

af dynerne og ind på børneværelset. Her 

finder han sin 3-årrige datter, som ligger på 

gulvet og græder. 

Lars samler sin datter op og trøster hende, 

og hun falder hurtigt til ro. Den lille er faldet 

ud af sengen og ned på gulvet tyve 

centimeter under hende. Lars husker, at han 

bebrejder sig selv.  

Du kunne da også bare have sat den 

sengehest på!, tænker Lars. 

Lars trøster sin grædende datter og løfter 

hende op i sengen igen, lægger dynen hen 

over hende og rejser sig for at gå ind og sove 

igen. Han prøver på at falde i søvn, men han 

kan ikke sove. Uro bredder sig i kroppen, han 

er rastløs, og hjertet galoperer.   

Det er okay, der skete jo ikke noget.  

Lars kører ambulance, og han arbejder på 

Falckstationen i Århus. Stationen er en af de 

mest intense i landet. Redderne kører fru 

Jensen hjem fra sygehuset det ene øjeblik, 

det næste ræser de igennem byen på vej til 

en person med hjertestop.  

Redderne har sjældent tid til at sidde ned. 

Selv når klokken er 11 eller 12 om aftenen, vil 

centralen lige have dem til at køre en tur 

mere, og det gør Lars gerne, for han vil gerne 

gøre en indsats for holdet. Lars tror, at det er 

alt presset fra arbejdet, der gør at han nu har 

det mærkeligt nu.  

Lars kan ikke holde ud at blive liggende i 

sengen, og han står op og begynder at gå 

rundt i huset. Han går hen og sætter sig i 

sofaen, rejser sig igen. Vandrer hvileløst 

rundt, han kan ikke holde ud at være nogen 

steder. Han kan ikke koncentrere sig, han kan 

ikke holde fokus. 

Der er noget galt med dig… 

Lars Bliver tør i munden, han får kolde 

fødder og hænder og sveden springer frem 

på hans pande. Det sortner for øjnene, og 

han er bange for at besvime. Lars går ind og 

vækker sin kone. 

 ”Du skal ringe 112, for jeg er sgu ved at 

dø!”, siger han til hende.  

Imens hun ringer løber han ud i haven, 

kun iført underbukser. Det er en lun 

sommeraften, men Lars er sikker på, at hvis 

det havde været frostvejr, så var han løbet 

derud alligevel.  

Du skal ikke dø nu! 

Han har lyst til at løbe 10, 15, 20 

kilometer! Han skal bare væk. 

Efter lidt tid kommer ambulancen. De blå 

blink på taget oplyser natten. Han kender 

redderne fra sit arbejde. 
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 ”Lars, hvad sker der med dig, hvad er der 

galt?”, spørger en af redderne.  

 ”Vi skal bare på sygehuset”, siger Lars. 

Lars ligger sig selv op på båren, han ved 

godt hvad der skal ske. Imens de kører ind 

imod sygehuset får Lars en maske med ilt sat 

hen over ansigtet. Han får også sat små 

elektroder på brystkassen, som kan måle 

hans hjerteaktivitet.  

Hvad skal jeg nu sige, når jeg kommer 

tilbage på stationen? Jeg må da håbe, at jeg 

fejler noget… 

Lars ryster mens han ligger på båren på vej 

til sygehuset. 

 

Kroppen træder på speederen 

Da Lars hører lyden af, at hans datter falder 

ud af sengen, er hans krop overbevidst om, at 

det handler om liv og død. Adrenalin træder 

på hans krops indre speeder og får hjertet til 

at slå hurtigere, blodtrykket til at stige og 

sanserne til at blive skærpet. Hans krop 

arbejder i overgear, så han kan være klar til 

enten at flygte eller tage kampen op imod 

faren.   

Enorme mængder at stress bliver ophobet 

i kroppen, når dette alarmberedskab træder i 

kraft. Kroppens motor koger, og den skal af 

med varmen, på samme måde som kogende 

vand i en gryde med låg på. Trykket skal ud. 

Hvis overtrykket ikke kommer ud, kan 

kroppen og sindet tage skade. Det sker ofte, 

hvis man i forvejen er stresset sådan som 

Lars, der var stresset af hans arbejde. I stedet 

for at slippe speederen, så bliver kroppen ved 

med at trykke på speederen, ind til kroppens 

motor ikke kan klare mere. Hvis det 

fortsætter, så springer kroppens indre sikring 

til sidst, og man besvimer. 

Den uforløste energi kan sidde i kroppen i 

lang tid og påvirke en person voldsomt. Man 

bliver svag og kan ikke klare ellers mindre 

stressbelastninger. Tilstanden hedder 

posttraumatisk stresssyndrom eller PTSD, og 

det er kun indenfor de sidste ti år, at man for 

alvor har fået forståelse for tilstanden. 

Tidligere kendte psykologer og psykiatere 

også til lidelsen, dengang kaldte de det bare 

granatchok, kz-lejrssyndrom eller nervøse 

nerver i stedet. Flere bliver i dag behandlet 

for tilstanden, hvilket skyldes, at lidelsen 

bliver mere kendt, og at der i dag er bedre 

muligheder for at behandle den. 

 

Nødt til at give slip 

Lars kommer på sygehuset, men efter få 

timer bliver han udskrevet, og han kører 

hjem sammen med sin kone. Lægerne kunne 

ikke se, der var noget i vejen med ham, men 

de spørger godt nok om Lars, om han har 

været stresset for nylig? Det har han, men 

han mener ikke, at det er grunden til, at han 

blev svimmel.  

To dage senere tager Lars på arbejde på 

redningsstationen i Århus igen, og hans synes 

egentligt, at det går fint. Alting er som det 

plejer, og Lars sover fint om natten. 

Lars’ kone råder ham til at tage fri fra 

arbejde, men han lytter ikke. Han tænker, at 

nu må han også mande sig lidt op. Han må 

være far for sin datter, beskytter for sin kone 

og stærk overfor kollegerne. 

Efter tre dage i på jobbet har Lars og hans 

kone inviteret Lars’ fætter på middag om 

aftenen. Efter de har spist, sidder de og 

småsnakker om, hvad der er sket.  

Med et vælter uroen igen ind over Lars. 

Han bliver tør i munden, han bidder 
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tænderne sammen, og hjertet slår hurtigere.  

Han bliver bleg i hovedet. 

”Jeg skal sgu lige hen og ligge mig på 

sofaen lidt”, siger Lars og rejser sig fra 

spisebordet. 

”Lars, hvad er det, der sker?”, spørger 

hans fætter. 

”Jeg… får et anfald”, siger Lars, mens han 

lægger sig på sofaen. 

”Jeg kan ikke lide at se det. Nu skal du 

altså sygemelde dig”, siger fætteren mens 

han holder Lars’ hånd. 

Da Lars hører sin fætter sige det, er det 

som om, at han ved slaget er tabt. Han må 

give slip, og affinde sig med, at han ikke kan 

kontrollere situationen mere. Han må opgive 

at være helt, for at koncentrere sig om at 

være sig selv. I hvert fald i et stykke tid. Så 

ringer han til sit arbejde. 

”Jeg bliver nødt til at sygemelde mig”, 

siger han. 

”Ved du hvor, hvor længe der går inden du 

er tilbage?”, spørger stemmen i telefonen. 

”Nej… Det ved jeg ikke endnu”, siger Lars. 

 

Traumer hober sig op 

Nogle få dage senere får Lars anvist en 

psykolog igennem Falck. Han får stillet 

diagnosen PTSD, eller posttraumatisk stress 

syndrom. Lidelsen bliver ofte udløst af 

traumatiske begivenheder som jordskælv, 

bilulykker eller krig. Men den kan også 

udløses af mindre oplevelser, som for 

eksempel mobning på arbejdspladsen eller i 

Lars’ tilfælde, da hans datter faldt ud af 

sengen. For mennesker, der ofte oplever 

traumatiske situationer, lægger oplevelserne 

sig oven på hinanden, ind til det en dag bliver 

for meget. En dag bliver der lagt en vægt 

mere i vægtskålen, og så tipper balancen, og 

angstanfald og stress er resultatet. 

Det er imidlertid ikke kun folk, der har 

været i krig eller oplevet et jordskælv, der 

bære rundt på symptomer på PTSD. Mere 

eller mindre alle mennesker har sandsynligvis 

prøvet, at en bil kører ud foran en når man 

kommer cyklende. Forskellen er bare, at i 

nogle tilfælde bliver symptomerne så stærke, 

at personen lider under det og har behov for 

behandling. Den bedste behandling er 

samtaler med en psykolog. I nogle tilfælde 

kan lidelsen kureres eller angstanfaldene kan 

blive så små, at de ikke betyder noget. 

Men det er ikke tilfældet for Lars. Selvom 

han får behandling fra en psykolog, så kan 

han ikke slippe oplevelsen, derfor er han 

nødt til at tage konsekvensen. 

 

Skabet tømmes 

Nogen tid senere sidder Lars i sin bil på vej til 

falckstationen i Århus. Han er på vej op for at 

tømme sit skab og aflevere sin nøgle. Mens 

han kører, er han lidt nervøs og vemodig, 

men alligevel afklaret.  

Det passer bare ikke sammen, det arbejde 

og mig. 

Inderst inde håber han ikke at han møder 

nogen, som han kender på stationen. Han har 

ikke lyst til at sige farvel, han vil bare gerne 

have det overstået. 

På stationen går Lars først ind i 

omklædningsrummet. Han har en sort 

plastiksæk med, som han skal bruge til at 

have sine ting i. Da han træder ind i 

omklædningsrummet, møder han en af sine 

kolleger, men han siger ikke noget. Bare 

”hej”.  

Lars begynder at tømme sit skab.  
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Mens han tømmer skabet spekulerer Lars 

på, om hans kollega kan se, at han er ved at 

rydde skabet efter sig. Men kollegaen siger 

ikke noget. 

I skabet finder Lars et par øl, som han har 

fået på ”kranture”. Det vil sige de gange, hvor 

han har været ude at hjælpe folk, når de er 

kørt i grøften med bilen eller motoren er gået 

i stå. Folk giver tit en øl eller en sodavand, 

som tak for hjælpen. Lars lader øllene stå til 

de andre reddere.  

Lars går igennem spisestuen på ned til 

stationslederens kontor. Der sidder nogle af 

hans gamle kolleger og drikke kaffe. De 

spørger til ham, man han afværger dem. 

”Jeg kommer lige tilbage”, siger han og 

smutter ned til stationslederens kontor.  

Når jeg går ind og aflevere nøglen her, så 

er det slut. Så kommer jeg ikke mere. 

Da han kommer ind på kontoret sidder 

hans chef og kigger på sin computer.  

”Du kan bare ligge den der…”, siger chefen 

og gør mine til, at Lars skal lægge nøglen på 

skrivebordet. 

De taler kort sammen, og stationslederen 

siger, at Lars bare skal komme tilbage, når 

han er klar igen. Men Lars regner ikke med, 

at han bliver klar igen. 

Derefter går Lars ned og taler kort med 

sine kolleger. Han fortæller dem, at han har 

fået et angstanfald. De synes det er træls at 

Lars ikke skal arbejde der mere, men livet går 

videre. Mange reddere siger hurtigt farvel på 

denne station. 

Da Lars kører hjem, har han det godt. 

 

Et rum til pause 

I dag driver Lars sit eget firma, som han 

kalder Pauserummet. Han underviser og 

holder foredrag om Mindfullness, som er en 

form for meditation, som han selv har brugt 

til at finde ro igen. Han kan godt lide at 

undervise og at være den, der har gået på en 

sti, og så kan fortælle andre, hvordan det er.  

Han kan kun arbejde 10 til 15 timer om 

ugen, ellers kommer stresssymptomerne 

tilbage, og han regner ikke med, at han 

nogensinde kan have et fuldtidsjob igen. 

Alligevel siger han, at han er tilpas med sin 

situation. For ham handler det om at leve 

livet med selvrespekt og værdighed. Det 

synes han, at han gør nu. 

 

Handlingen i ovenstående er beskrevet 

alene ud fra, hvordan Lars Paustian husker 

sine oplevelser. 

 

Faktaboks: 

- Artiklen er baseret på et interview med Lars 

Paustian, og de enkelte dele er rekonstrueret 

ud fra, hvordan han husker forløbet.  

- i 2008 registrerede Center for Psykiatrisk 

Forskning 222 patienter, der havde været 

indlagt med PTSD. Samme år optalte centeret 

1509 patienter, der havde været i 

deltidsbehandling.  

- I år 2000 var tallet 128 heltidsindlæggelse 

og 356 deltidsindlæggelser. 

- Center for Psykiatrisk Forskning vurderer 

dog, at det reelle antal af personer, der lider 

under PTSD er langt højere, da det kun er de 

eller sværeste tilfælde, der modtager 

psykiatrisk behandling. Centeret registrere 

desuden kun personer, der har været i 

behandling i det offentlige og ikke personer, 

der har henvendt sig til en privat psykolog 

eller psykiater. 
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- Psykiatrisk Afdeling på Odense 

Universitetshospital kan konstatere en 

stigning i antallet af personer, der får stillet 

diagnosen PTSD. Overlæge på afdelingen 

Thorkild Sørensen vurderer, at stigningen 

sker, fordi flere psykiatere er opmærksomme 

på lidelsen samt at mulighederne for at 

behandle lidelsen er blevet bedre. Det 

tilskønner psykiatere og psykologer til at stille 

diagnosen. 

 


