
PCS og det autonome 
nervesystem
Hvorfor PCS påvirker kroppens 
alarmberedskab



Det autonome nervesystem

Vores nervesystemer omfatter hjernen, rygmarven og de mange nerver, 
der forgrener sig ud i hele vores krop. I denne pjece vil vi forholde os til

Det autonome nervesystem

Det kaldes også ‘det selvstyrende nervesystem’ og omfatter en gruppe af 
nervesystemer, der ikke kan kontrolleres med vores vilje.
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Det autonome nervesystem er interessant i forbindelse med PCS*, da der ved 
PCS ofte sker forandringer i, hvordan det autonome nervesystem regulerer 

basale kropsfunktioner samt arousal (årvågenhed).

*PCS står for Postcommotionelt Syndrom, som er langvarige følger efter hjernerystelse.
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Hensigten med denne pjece er at gøre det nemmere at forstå, hvordan og 
hvorfor en PCS-ramt hjerne reagerer kraftigt på sanseindtryk og let bliver 
overbelastet.

Det autonome nervesystems opgave
• Det autonome nervesystem kontrollerer basale
kropsfunktioner, så vi er aktiveret på en sådan
måde, at det passer til den situation, vi er i.
• Herigennem styres også graden af arousal, som er
et udtryk for, hvor vågne og parate vi er.

Med denne viden vil du som PCS-ramt være bedre rustet til at 
kunne deltage i aktiviteter uden at overbelaste dig. 
Med tid og tålmodighed er det muligt at opbygge mere 
robusthed og fleksibilitet i det autonome nervesystems 
reaktioner.



Almindelig regulering at basale 
kropsfunktioner og arousal

• Når vi sover, er vores arousal lav. Vores puls er lav og 

musklerne er afslappede. Vi er ikke bevidste om 

sanseindtryk, men de overvåges ubevidst dybt inde i 

hjernen, så vi vågner, hvis vi f.eks. hører en høj lyd.

• Når vi vågner stiger vores arousal. Når vi sidder ved 

morgenbordet, øges pulsen lidt, musklerne spænder sig i en 

grad, så vi kan sidde oprejst og styre vores bestik, og vi bliver 

mere opmærksomme på sanseindtryk fra omgivelserne.
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Basale kropsfunktioner som puls, muskelspænding og opmærksomhed på 

sanseindtryk tilpasses hele tiden den situation, vi er i:



• Hvis vi skal løbe for at nå bussen, er vores arousal høj.  

Pulsen øges for at pumpe blod nok rundt i kroppen, så 

musklerne får ilt til kraftanstrengelsen. Muskelspændinger 

er også øget, og vi er meget opmærksomme på 

sanseindtryk, så vi kan reagere hurtigt og undgå andre 

gående, cykler og biler, mens vi løber. 

• Når vi udmattede sætter os på sædet inde i bussen, 

reguleres pulsen og muskelspændingen ned igen. 

Opmærksomheden på sanseindtryk falder til et passende 

niveau til situationen, og efter noget tid er vi rolige igen. 

Arousal er blevet tilpasset.
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Det autonome nervesystems udvikling
Menneskeslægtens forfædre har igennem millioner af år udviklet sig fra 
primitive vanddyr           over krybdyr              til at blive pattedyr

I takt med de forskellige stadier af evolutionen har vores forfædres 
autonome nervesystem også udviklet sig*.

Det autonome nervesystem har tre dele, som regulerer vores basale 
kropsfunktioner og tilpasser vores arousal:

• Parasympatisk

• Sympatisk

• Det sociale engagementssystem
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* Jævnfør den ‘Den Polyvagale Teori’ ved Dr. Stephen W. Porges, Ph.D
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Parasympatisk

Dette er den ældste del af vores autonome 
nervesystem og er grundlagt på det stadie, hvor 
vores forfædre var primitive vanddyr.

Under normale omstændigheder sørger denne del 
af det autonome nervesystem for at regulere vores 
basale kropsfunktioner ned igen efter at vi har været i 
en aktivitet, der har krævet højere arousal. Det 
autonome nervesystem er ansvarligt for hvile og 
normal søvn.

Hvis vi føler os truede og ikke ser kamp eller flugt som mulige udveje, så 
skruer det parasympatiske nervesystem de basale kropsfunktioner ned til 
et minimum. Dette er en af de ældste forsvarsmekanismer mod rovdyr, 
nemlig at spille død.

Arousal bliver meget lav = også kaldet hypo-arousal.



Det autonome nervesystems udvikling
fortsat

Sympatisk

Dette er den næstældste del af vores autonome nervesystem og er 
grundlagt på det stadie, hvor vore forfædre krøb på land og udviklede sig til 
krybdyr. Dér blev der behov for, at nervesystemet kunne reagere hurtigt ift. 
farer.
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Denne del af det autonome nervesystem sørger 
under normale omstændigheder for at sætte os i 
beredskab til en given aktivitet.

Hvis vi føler os truede, er det den sympatiske del, der 
sætter os i kamp- eller flugttilstand, bl.a. ved at udløse 
stress-hormoner.

Dette medfører en ekstra høj arousal = hyper-arousal.
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Det sociale engagementssystem

Dette er den nyeste del af vores autonome nervesystem og er 
grundlagt på det stadie, hvor vores forfædre udviklede sig til pattedyr. 

Som pattedyr og flokdyr er vi afhængige af gode sociale bånd i ’flokken’ 
for at vi selv og vores afkom kan overleve. Det sociale engagements-
system er aktivt, når vi føler os trygge.

Denne del af det autonome nervesystem sætter 
os i stand til at være i god social kontakt med 
andre mennesker. Den indbefatter en passende 
blanding af aktivering af den sympatiske del af 
det autonome nervesystem samt den nyeste del 
af det parasympatiske nervesystem. 

Når vi er trygge bliver arousal tilpasset = optimal arousal.



Personlighed og livssituations 
betydning

Vi har hver især en forhistorie med faktorer, der kan have betydning for, 
hvorvidt vi får langvarige følger efter en hjernerystelse.

Vores personlighed er blevet til gennem et samspil mellem genetisk 
disponering, opvækst, erfaringer og sociale forhold. Vores måde at reagere 
på livsomstændigheder afhænger af vores personlighed. 

Dertil kommer at vi er påvirket af vores aktuelle livssituation. Hvordan er 
vores arbejds- eller studieforhold? Hvordan er vores familiesituation og 
hvilke roller har vi i forhold til familie og venner? Er der eventuelle kriser i 
vores liv?
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Ens forhistorie vil altså have betydning for, hvordan hjernen reagerer på en 
hjernerystelse.

Nogle vil have tendens til at gå hurtigt i 
kamp- eller flugt-tilstand:

hyper-arousal

Andre vil have tendens til hurtigt at blive 
overvældet og lukke ned:

hypo-arousal

Endelig vil nogle have en stor psykisk 
robusthed og evne til at blive i ligevægt:

optimal arousal
Det autonome nervesystems

tilbøjelighed

Skader

Livssituation

Personlighed

Derudover vil de specifikke fysiske 
symptomer eller skader*, som den enkelte 
person har fået efter hjernerystelsen, også 
have stor betydning.

*F.eks. synsforstyrrelser, nakketraume eller lignende.



Tolerancevinduet for optimal arousal
Man kan sige, at vi alle har et tolerancevindue, hvor vi er i optimal arousal. 
Tolerancevinduet kan være bredt eller snævert som udgangspunkt 
afhængigt af personlighed. Det varierer dynamisk hen over vores liv 
afhængigt af livssituationen.

Skader efter hjernerystelse indskrænker tolerancevinduet

Mange funktioner i det autonome nervesystem reguleres fra hjernestammen, og 
netop hjernestammen bliver ofte påvirket ved en hjernerystelse.
Kernesymptomerne er træthed og nedsat evne til at filtrere i sanseindtryk. Dette 
får det autonome nervesystem til hurtigere at gå i alarmberedskab.

Hertil kommer andre symptomer, såsom hovedpine og synsforstyrrelser, som 
både dræner hjernen for energi og skruer op for alarmberedskabet.



En hjernerystelse 
indskrænker 

tolerancevinduet
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Optimal

arousal-zone

Tolerancevinduet for, hvor 

meget vi kan rumme, før det 

autonome nervesystem går i 

hyper- eller hypo-respons

Hyper-

arousal

zone

Hypo-

arousal

zone

Tolerancevinduet 
kan udvides igen

Tolerancevinduet er udarbejdet efter modellen ‘Window of Tolerance’ af Dr. Dan Siegel



Tolerancevinduet

Hvis hjernen vurderer, at der ikke er fare på færde, optimeres 
vores sociale engagementssystem. Den nyeste del af det 
parasympatiske nervesystem er aktivt samtidigt med det 
sympatiske nervesystem, således at vi opnår tilpas arousal til at 
kunne indgå i god kontakt med omverdenen. Vi føler os trygge.

Hyper-respons

Hvis hjernen vurderer, at der er en trussel til stede, bliver den sympatiske del af det 
autonome nervesystem hyperaktivt. Kroppen indstiller sig på at kæmpe eller flygte.

Aktivering af de forskellige dele af
det autonome nervesystem

Hypo-respons

Hvis hjernen vurderer, at der er en trussel til stede samt at kamp eller flugt ikke er en 
mulighed, så aktiveres den ældste del af det parasympatiske nervesystem. Kroppen 
‘spiller død’ for at beskytte sig mod truslen. 14
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• Puls, vejrtrækning og muskelspænding øges.
• Vi skanner omgivelserne for tegn på fare.
• Vi mister overblikket og fokuserer på 

detaljer.
• Vi bliver mere følelsesladede (irritable, 

bange, etc. 

• Puls og vejrtrækning er rolig og reguleret.
• Vi er i stand til at opfange vores 

medmenneskers følelser og stemmer.
• Vi kan udelukke distraherende lyde.
• Vi kan se verden som den komplekse 

helhed, den er.
• Vi har god adgang til højere kognitive 

funktioner.

• Puls og vejrtrækning nedsættes.
• Vi oplever et mentalt og fysisk kollaps.
• Vi oplever energi-forladthed og 

handlingslammelse.
• Vi lukker ned for følelser og kognitive 

processer.



Bedre balance og fleksibilitet i det 
autonome nervesystem

Det er sjældent, at PCS-ramte oplever at være i god social kontakt med deres 
omgivelser, altså styret af deres sociale engagementssystem.
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Mange PCS-ramte har store udsving:
• enten at være overaktiverede = hyper-arousal
• eller at være lukket ned = hypo-arousal
Dvs. at der er ikke passende balance imellem aktivering af det 
parasympatiske og det sympatiske nervesystem.

Denne balance kan bedres:
Hjernen er plastisk og der kan skabes nye, positive mønstre gennem vekslen 
mellem udfordring uden overbelastning og hvile.
Hver gang hjernen har været i en aktivitet og er blevet oversvømmet af 
sanseindtryk, skal man skifte til en rolig aktivitet eller tage en hjernepause.
Så lærer hjernen langsomt skridt for skridt, at verden ikke er farlig.



HVAD KAN FÅ DIG
TILBAGE OP I VINDUET?

• Fysisk aktivitet/gå en tur
• Evt. søvn (hvis overbelastet)
• Vejrtrækningsøvelser
• Mindfulness

God social kontakt

Tilpas med energi

Kan opfatte andre 

menneskers følelser

Højt alarmberedskab

Opfarende

Ser andre mennesker 

som modstandere

”Klokkefølelse”

Adskilt fra omverdenen

Energiforladt

Kollaps

HVAD KAN FÅ DIG
TILBAGE NED I VINDUET?

• Pause for øjne, ører og hoved
• Aflad energien/gå en tur
• Vejrtrækningsøvelser
• Mindfulness

HVAD KAN TRÆKKE DIG NED 
I HYPO-AROUSAL?

• Overbelastning
• Mental udmattelse
• Katastrofetanker
• Kamp/flugt føles ikke muligt

HVAD KAN TRÆKKE DIG OP I 
HYPER-AROUSAL?

• Mange synsindtryk, høje 
lyde, snak og uro

• Multitasking og udtrætning
• Katastrofe- og tankemylder



Har du lært noget nyt, du vil tage med dig?

Hvad kan du forandre i din hverdag? 

Skriv noter til dig selv
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Små ændringer, der har gjort en stor forskel
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Kort pause med vejrtrækningsøvelser

En 22årig mand fik det dårligt hver gang, 
han gik længere end ca. 2 km. Han 
indførte en pause midtvejs med 5 min. 
vejrtrækningsøvelser og kunne med det 
samme øge gåturen til 3 km. uden 
ubehag.

Liggende mindfulness-meditation

En 51årig mand indførte to liggende 
mindfulness-meditationer som fast 
rutine i sin arbejdsdag. Det medførte, 
at han fik mindre hovedpine, kunne 
bevare overblikket længere og 
sjældnere blev overbelastet.

En gåtur kan klare hovedet

En 39årig kvinde begyndte at bruge 
små gåture eller bare at gå ud i frisk 
luft som pause, når hun følte øgede 
PCS-symptomer eller uro i kroppen. 
Det hjalp hende til at få det bedre og få 
tilpasset sin arousal. 

Bedre socialt samvær gennem dialog

En 63årig kvinde fik talt med sin familie 
og sine venner om, hvordan og hvorfor 
hendes hoved blev belastet i sociale 
sammenhænge. Hun begyndte at tage 
pauser og give ansvar fra sig, og 
kvaliteten i samværet blev meget bedre.



Kontakt CSV

Vi har til huse to steder i byen:

Frankrigsgade 4, 2300, København S

Bystævneparken 20, 2700, Brønshøj

Telefontid:Mandag-Fredag 09:00-13:00
Telefon:82 56 11 00
E-mail:mail@csv.kk.dk
Web:www.csv.kk.dk

http://www.csv.kk.dk/

