
Første guide til  

håndtering af  

emotionelle flashback 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Emotionelle flashback er ret svære at leve med… jeg ved 

ikke, om jeg skal sige, om de kan / kan ikke bare lige / kan 

ikke håndteres.  

   Jeg ved, det er svært at håndtere emotionelle flashback. 

Så meget er jeg sikker på, jeg kan fortælle dig. Min kæreste 

minder mig tit om, at jeg bliver bedre til det, som tiden går. 

Men jeg er stadig så syg, at jeg ikke altid selv kan se det. 

Men når jeg ”vågner op” og er mere rolig igen, kan jeg nogle 

gange se, han har ret. 

   Jeg har her samlet fem enkle ting, jeg gør for mig selv, 

når og jeg gentager, når jeg kan nå at håndtere emotionelle 

flashback. Dette er ikke en guide fra en person, mig, der er 

ude på den anden side, og føler mig fri. Jeg ville rigtigt gerne 

være ”sådan en ude på den anden side person, der gav råd 

til andre”… men det er jeg ikke. Heldigvis?  

   Jeg siger heldigvis, fordi jeg håber, du derfor tør stole på 

mig, når jeg siger, jeg ved, livet stadigt kan være lorte 

svært. Jeg ved at disse fem ting, er noget, der virker for 

mig, uanset hvor lortet jeg har det.  

   Jeg siger ikke, det også vil hjælpe for dig, men jeg håber, 

du kan bruge dem, ud fra dine egne oplevelser. Måske give 

dem et twist, der passer din livssituation. Og det tager tid 

at lære, øve og det er pisse hårdt.              



1: Sig til dig selv: "Jeg har et flashback. Jeg har det rigtig” 

(indsæt selv følelse)  

 

 

 

 

  

  

 

   Prøv at lade være med at blive sur eller stik tosset på dig 

selv for at have et flashback. Det bliver ikke nemmere at 

takle af den grund.  

   Lær at identificere de typer triggere, der fører til 

flashback. Jeg skrev meget dagbog i den proces. Find din 

egen vej til, hvordan du kan identificere triggere.  

   Det kan ofte være meget svært at håndtere, at finde 

triggerne. Jeg vidste ikke at motorolie, ligefrem er en trigger 

for mig. Jeg har aldrig kunnet lide lugten, men i vinters 

under et kæmpe vredesudbrud, lugtede der af motorolie alle 

steder i huset. Har gravet mig frem til i min dagbog, nogle 

dage efter jeg var faldet ned på jorden igen, at det er en 

voldsom trigger og et kæmpe undertrykt traume, jeg ikke 

endnu dags dato kender ret meget til. 



2: Sig til dig selv: "Der kommer en pause, det går over igen. 

Måske starter det forfra igen, men jeg ved, det ikke er evigt 

og konstant. Der kommer en pause. Jeg ved at denne svære 

situation vil passere for en tid, som det har gjort før. 

(indsæt selv situation)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Det her er egentligt lidt af et lorteråd, for når man er 

”nybegynder til at have det dårligt psykisk”, så har man ikke 

nødvendigvis erfaring med at vide, at det faktisk går over 

igen. Da jeg var i starten af tyverne, er jeg direkte gået væk 

fra behandling, når jeg har fået dette råd, fordi jeg sad så 

meget i lorten, at jeg vidste, jeg aldrig kom ud af det igen.  

   I dag ved jeg, at det er sandt. Jeg kommer ikke ud af det, 

men jeg får pauser. Og pauser er vigtige <3  



3: Sig til dig selv, hvis du ikke kan trække vejret:  

(indsæt dit Navn________________________________)    

   ”Dyb indånding, ind gennem næsen, ud gennem munden. 

Ind gennem næsen, ud gennem munden. Ind gennem 

næsen, ud gennem munden”. 

 

 

 

 

 

 

 

   Jeg havde det så forfærdeligt forleden, at jeg ringede op 

til psykiatrisk skadestue, da jeg ikke kunne trække vejret 

selv. Hun hjalp mig og gentog dette for mig, indtil jeg lige 

kunne trække vejret nogenlunde selv.  

   Vi talte lidt kort sammen om, det der var sket, og jeg fik 

en lille pause på måske ti minutter. Vi talte ikke så meget, 

at det ribbede op i mine opkørte følelser, men bare et par 

sætninger. 

   Det hele startede forfra igen og blev meget værre, men 

som punkt 2: Jeg fik en pause, og en god erfaring med at få 

hjælp på skadestuen til at trække vejret.  



4: Sig til dig selv: ”Hvem kender jeg, som kan hjælpe eller 

støtte mig i ukontrollerbare panikkede situationer?”  

Indsæt selv navn eller fællesskab:  

 

 

 

 

Hvem skader mig og jeg IKKE skal kontakte:  

 

 

 

 

   De mennesker og støtter, der betyder mest, behøver ikke 

være nogle folk, man har mødt fysisk. De tætteste relationer 

kan godt være dem på længst afstand.  

   Tag dig tid alene, når du har brug for det. De bedste 

relationer glemmer dig ikke, fordi du trækker dig en tid.  

   Skriv/sig du har det hårdt og… de bedste støtter vil du 

forhåbentligt bare kunne mærke langt nede i maven, at de 

er der for dig. Selv en velplaceret gif i 

Discord/chatbeskedtjeneste kan ofte være nok og lige 

hjælpe med det lille puf, man har brug for… måske bare få 

et bad, og det var så den dag. Men det er også nok.  



5. Hvis tanker/følelser er så hårde ved dig, at de faktisk 

skader dig, så prøv med Tankestop:  

   Sig til dig selv: ”Jeg orker ikke havde de her tanker. Jeg 

gider ikke have dem og bruge ualmindelige kræfter på dem. 

   Jeg byder det velkommen, at jeg kan mærke min hjerne 

og krop lukker ned, for at få en pause. Det er så enkelt, alt 

for hårdt og de tanker skader mig. Gå væk.” 

 

Indsæt evt. selv en sætning du kan bruge til Tankestop:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Det kan godt være, det lyder mærkeligt, men jeg er nået 

til et punkt, hvor jeg kan mærke at visse tanker, følelser og 

traumer skader mig fysisk. Og fuldstændigt ukontrollerede 

følelser skader både mig og andre.  

   Mit blodtryk falder og jeg skal ned og ligge med benene 

oppe. Jeg kan mærke blodet så småt ændre sig i min krop, 

mens jeg skriver dette. Men jeg klarer det.  

   Jeg var på psykiatrisk skadestue… ok flere gange i 

efteråret 2022, men denne gang var jeg tæt på indlæggelse, 

hvilket bragte traumer frem, men min hjerne lukkede ned. 

Mit blodtryk faldt så meget, svimmel, kunne ikke sidde op, 

og kæresten fik personalet ud til mig med det samme.  

Blodtryk apparat, stik i fingeren, en dråbe blod og bare ligge. 

Mere skete der vist ikke. 

   Jeg ved nu, at når tingene bliver for meget for mig, for 

meget for min hjerne at klare, så er min krop så smart at 

den hjælper mig, ved at mindske forbindelsen til min hjerne, 

og lade mig få det så fysisk dårligt, at min hjerne får en 

pause.  

   Jeg fortæller denne her historie, fordi jeg siden har brugt 

Tankestop næsten konstant. Det virker for mig, og det 

meste af tiden, er jeg kun almindelig svimmel og bare 

udmattet.   



   Det var så den guide. Meget ualmindelig, men jeg håber 

nu alligevel, at du kan få en smule nytte af den.  

 

Kærlig hilsen Ida 

 

 

 

 

 


