
PSYKISKE OG FYSISKE MÉN HOS KVINDER, DER HAR VÆRET UDSAT 
FOR SEXUELLE OVERGREB I BARNDOMMEN (1993, 2(1+2))

Det  er  en  almindelig  antagelse,  at  sexuelle  overgreb  i  barndommen  kan  føre  til  alvorlige 
eftervirkninger helt op i voksenalderen. Men der er endnu ikke ret megen sikker viden på dette 
område. Det har en større forskergruppe på 8 læger og psykologer fra universitetet i Washington, 
USA, nu rådet bod på. Disse forskere har gennem en grundig videnskabelig undersøgelse påvist, at 
kvinder,  der  har  været  ude  for  alvorlige  sexuelle  overgreb  som  børn  gennemgående  lider  af 
betydelige psykiske og fysiske helbredsproblemer i voksenalderen.

Undersøgelsen omfattede 100 kvinder, der var henvist til en gynækologisk afdeling på et hospital 
pga. forskellige underlivssygdomme. De 100 kvinder havde indvilget i at gennemgå et langvarigt 
interview om deres tidligere tilværelse, herunder barndomsoplevelser vedr. sexuelle overgreb. Ud 
fra disse interviews blev kvinderne inddelt i tre grupper. Dels en gruppe som havde været udsat for, 
hvad forskerne kalder "alvorlige sexuelle overgreb". Dels en gruppe der havde været ude for "milde 
overgreb", og endelig en gruppe som ikke havde været ude for nogen af delene.

Derefter så man på,  hvor mange psykologiske og helbredsmæssige problemer,  der optrådte hos 
kvinderne i hver af de tre grupper. Det viste sig, at der ikke var nogen forskel på kvinderne med 
"milde overgreb" og "ingen overgreb", og disse grupper blev derfor slået sammen og sammenlignet 
med den tredie gruppe bestående af 14 kvinder, der havde været ude for alvorlige sexuelle overgreb 
i barndommen. Denne sammenligning viste, at den sidstnævnte gruppe døjede med langt flere både 
psykiske og helbredsmæssige problemer sammenlignet med de andre kvinder. Således var der hele 
fire  gange  så  mange  kvinder  i  gruppen  med  alvorlige  overgreb,  der  var  eller  havde  været 
deprimerede, sammenlignet med den anden gruppe. Ikke mindre end 12 af de 14 kvinder i gruppen 
med alvorlige overgreb havde været stærkt deprimerede i lange perioder i voksenlivet. Selv om 
depression er blevet mere hyppig i de senere årtier, er det dog sjældent, at man har set en så høj 
hyppighed af depressioner hos nogen gruppe af voksne mennesker.

Kvinderne  i  overgrebs-gruppen  led  ikke  blot  mere  af  depression,  men  også  af  hyppigere 
angstanfald, hyppigere pillemisbrug og flere sexuelle problemer. Desuden var de oftere syge og led 
ikke mindre end seks gange så ofte af underlivssmerter som sammenligningsgruppen. 

Forfatterne mener,  at  mange af disse  langvarige "skader" kan afhjælpes ved særlige former for 
psykologisk behandling, og at en sådan behandling endda vil være til fordel ikke blot for kvinderne, 
men også for samfundet, fordi det vil spare mange penge til sygdomsbehandling.
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