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Hvordan klarer 
jordskælvsofre sig 
psykologisk set?
Mens Danmark har været forskånet for naturkatastrofer i 
historisk tid, har danskere i udlandet ikke været forskånet; 
sidst har tsunamien i Sydøstasien 2. juledag 2004 vist, hvor 
store ødelæggelser i menneskeliv og materiel en naturkata-
strofe kan fremkalde.

Naturkatastrofer er oftest uventede hændelser, som 
er kendetegnet ved ødelæggelsernes omfang. 
Jordskælv forekommer bestemte steder på jorden, 
hvor de kontinentale plader støder sammen,. og 
følges ofte af såkaldte efterskælv, som minder be-
boerne om, at nye kraftige jordskælv kan ske igen. 
Naturkatastrofer, som resulterer i mange dødsfald 
og store materielle ødelæggelser, er årsag til svære 
og langvarige psykologiske problemer i en stor del 
af den pågældende befolkning.

Forskningen inden for området er ofte vanske-
lig, fordi det pågældende samfunds infrastruktur 
kan være ødelagt, og fordi jordskælv forekommer 
i lande, hvor traditionen for psykologiske under-
søgelser ikke er så stærk. Endvidere har man ofte 
undersøgt jordskælvsofre, som var tilgængelige, 
fx i teltlejre, hvorved det bliver vanskeligt at sige 
noget om, hvor repræsentative resultaterne er. 
Forskningen hæmmes måske også af myter om, at 
naturkatastrofer er noget, som befolkningen væn-
ner sig til og må leve med, og at de af den grund er mindre 
forfærdelige end menneskeskabte katastrofer.

En ny undersøgelse fra Island af to voldsomme jordskælv, 
der ramte et relativt øde område i den sydlige del af landet, 
benytter sig af folkeregistre for at løse problemet med at få et 

repræsentativt udsnit af befolk-
ningen.

Tre måneder efter jordskælvet 
viste det sig, at 24 % af de eks-
ponerede led af posttraumatisk 
stressforstyrrelse (PTSD), mens 
ingen i kontrolgruppen havde 
PTSD; desuden led 20 % af de 
eksponerede af såkaldt ”subkli-
nisk” PTSD, dvs. de manglede et 
enkelt symptom for at have den 
fulde diagnose. Relativt få fakto-
rer kunne forklare størstedelen 
af variationen i forekomsten af 
PTSD; de eksponerede havde 
en stærk angst knyttet til fore-
komsten af nye jordskælv; de 
havde meget vanskeligt ved at 

udtrykke deres følelser på en hensigtsmæssig måde, og de 
benyttede en såkaldt emotionel mestringsform, der er karak-
teriseret ved at møde vanskeligheder med et følelsesudtryk 
som gråd, vrede eller opgivelse.

Jordskælvsofrene udviklede ikke i særlig grad symptomer 
som depression og angst, hvilket måske skyldes den omfat-
tende sociale støtte, som blev denne gruppe (og især kvin-
derne) til del lige efter jordskælvet.

De risikofaktorer, der disponerede for et højt symptomni-
veau, var forekomsten af nylige, belastende begivenheder 
(såsom sygdom, skilsmisse og dødsfald), en lav selvfølelse 

og forestillingen om, at man i særlig grad var ramt af en uhel-
dig skæbne. Andre risikofaktorer var oplevelsen af at blive 
svigtet af familie og venner, vanskeligheder ved at udtrykke 
sine følelser og brugen af emotionel mestring.

Kendskabet til risikofaktorer er vigtigt, fordi denne viden 
fører frem til, hvordan man bedst kan tilrettelægge en ef-
fektiv behandling, således at man undgår, at de traumatiske 
reaktioner bliver kroniske og med tiden påvirker personen i 
en skadelig retning.
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