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Seks procent af danskerne udsættes hvert år for vold, og to procent kvæstes af 
volden.  Forskellige  undersøgelser  har  vist,  at  omkring  20%  udvikler  en 
posttraumatisk  stressforstyrrelse  (PTSD)  efter  et  voldeligt  overfald.  Det  har 
længe været et ønske blandt behandlere at kunne forudsige, hvilke voldsofre 
der udvikler en vedvarende PTSD, så man kan koncentrere den forebyggende 
indsats om de mest udsatte.
Derfor er der blev udviklet en særlig diagnose ved navn akut stress forstyrrelse 
(ASD), som kan bruges den første måned efter en traumatisk begivenhed, og 
hvis væsentligste funktion er at kunne bidrage til at forudsige PTSD. ASD ligner 
PTSD diagnosen mht., at ofret skal have oplevet livstruende situationer som at 
være blevet kvæstet eller været vidne til, at nogen blev kvæstet. Herudover 
skal  der  være  en  række  symptomer,  der  kan  inddeles  i  genoplevelser, 
undgåelsesadfærd  og  forøget  vagtsomhed.  ASD  diagnosen  adskiller  sig  fra 
PTSD  ved,  at  der  skal  være  en  række  tegn  på  dissociationen,  dvs. 
bevidsthedsspaltning eller ændret bevidsthedstilstand, som det ses ved chok. 
Overraskende  nok  er  diagnosen  indført  stort  set  uden,  at  der  fandtes 
undersøgelser,  der  kunne  bekræfte  anvendeligheden  af  ASD  som 
forudsigelsesredskab.
I en ny undersøgelse har 214 danske voldsofre, der er blevet behandlet på en 
skadestue,  givet  oplysninger,  der  kunne  bruges  til  at  stille  ASD-diagnosen. 
Desuden  er  der  indsamlet  oplysninger  om  selve  overfaldet,  graden  af 
kvæstelse og evt. tidligere traumatiske oplevelser.
Det  viste  sig,  at  voldsofre  set  under  ét  havde  været  udsat  for  mange 
voldsomme  begivenheder  i  deres  opvækst,  og  at  halvdelen  havde  været 
overfaldet tidligere. Det viste sig desuden, at de, der var mest kvæstede, oftere 
valgte  ikke  at  deltage  i  undersøgelsen.  Volden  bestod  overvejende  af 
knytnæveslag og spark, mens brugen af våben i form af knivstik og flasker eller 
kvælningsforsøg var relativt sjælden. En tredjedel var blevet truet på livet; en 
sjettedel  havde  troet,  at  de  skulle  dø,  og  halvdelen  af  voldsofrene  havde 
oplevet hjælpeløshed under overfaldet.
En  fjerdedel  havde  ASD  i  en  uge  efter  overfaldet,  og  en  femtedel  led  af 
subklinisk  ASD,  dvs.  de  manglede  et  enkelt  symptom  for  at  få  den  fulde 
diagnose.
Tidligere  traumatiske  begivenheder  øgede  risikoen  for  ASD  mellem  4  og  7 
gange. Andre meget svagere, men alligevel signifikante, risikofaktorer var lav 
sikkerhedsfølelse, manglende evne til at udtrykke følelser og oplevelsen af at 
være  svigtet  af  de  nærmeste.  Desuden  var  oplevelsen  af  håbløshed  en 
betydelig risikofaktor for udviklingen af ASD.
Undersøgelser  viste desuden,  at  demografiske faktorer i  form af  køn,  alder, 
etnisk baggrund og beskæftigelse havde en ret begrænset betydning, og det 
samme gjaldt  for  en  række  overfaldsfaktorer  såsom gerningsmandens  køn, 
antal gerningsmænd, tidligere kontakt med gerningsmanden og det at have en 



forudanelse om, at situationen vil ende med vold. Graden af kvæstelse spillede 
ingen rolle for forekomsten af ASD.
Et  halvt  år  senere  besvarede  lidt  mere  end  halvdelen  et  opfølgende 
spørgeskema. På det tidspunkt led 22% af voldsofrene af PTSD, og 22% havde 
en subklinisk PTSD diagnose. De stærkeste risikofaktorer for PTSD var tidligere 
traumer, trusler under overfaldet og dissociation under og lige efter overfaldet, 
som tilsammen forklarede mere end halvdelen af variationen i forekomsten af 
PTSD. Vanskelighed ved at udtrykke følelser, forøget vagtsomhed, problemer 
med  at  fungere  i  dagligdagen  og  oplevelsen  af  hjælpeløshed  forklarede 
yderligere 15% af variationen af PTSD.
Tilbage  til  det  indledende  spørgsmål:  kan  PTSD  forudsiges  på  et  tidligt 
tidspunkt?  Svaret  er  ja,  idet  4/5  af  PTSD  tilfældene  kunne  forudsiges  på 
baggrund  af  ASD  diagnosen.  Den  næsten  fraværende  ”naturlige 
selvhelbredelse” hos denne gruppe peger på et stort behov for en målrettet 
forebyggende og understøttende indsats,  idet  sandsynligheden for,  at  PTSD 
forsvinder af sig selv, er ret lille efter seks måneder. Der er tværtimod en høj 
sandsynlighed for,  at  PTSD bliver  en vedvarende tilstand,  som præger hele 
personligheden  med  depression,  generaliseret  angst  og  fobier,  samt 
somatisering og misbrug som følgetilstande.
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