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Mennesker, der har været ude for en grufuld oplevelse, reagerer ofte med en såkaldt krisereaktion, 
der kan gå over efter få uger eller måneder, men som også i uheldige tilfælde kan vedvare med at 
give psykiske problemer og vanskeligheder i adskillige år. En amerikansk undersøgelse (omtalt i 
Forskningsnyt, 1992, 1) viste, at sådanne "katastrofe-ofre" tit oplever, at deres omgivelser - efter en 
kort periode med omsorg og interesse - reagerer negativt, når de vedvarende ønsker at tale om de 
ubehagelige  oplevelser.  Ofrene  fornemmer  selv,  at  det  er,  som om de  ikke  får  lov  til  at  "tale 
ordentligt ud" om deres oplevelser og problemer, fordi deres omgivelser enten bliver trætte af at 
høre om de samme problemer eller i misforstået omsorg søger at påvirke dem til at "glemme" de 
skrækkelige begivenheder.

Denne muligvis almindelige holdning hos pårørende til katastrofe-ofre ser nu ud til at være særlig 
beklagelig i lyset af en ny engelsk undersøgelse udført af fire psykologer fra Universitetet i London. 
Undersøgelsen viste, at de katastrofe-ofre, der fik mest omsorg og støtte fra de pårørende i året efter 
katastrofen, også kom sig meget bedre rent psykisk, end de katastrofe-ofre, der ikke fik så megen 
omsorg og støtte.

Undersøgelsen omfattede 23 voksne mennesker,  der havde overlevet et  skibs-sammenstød,  hvor 
skibet, de havde været om bord på, var sunket, og flere medpassagerer var omkommet i bølgerne. 

Få uger efter katastrofen blev de 23 personer undersøgt med hensyn til psykiske problemer som 
angst, søvnløshed, manglende koncentrationsevne, m.v. Et helt år senere blev de samme 23 personer 
undersøgt igen med de samme prøver, og man kunne således for hver enkelt gøre op, hvordan det 
var gået i den forløbne tid. Ved den sidstnævnte undersøgelse benyttede man også et spørgeskema, 
der gav et mål for dels den almene støtte, de havde fået fra deres pårørende, og dels for den særlige 
støtte de havde fået med hensyn til at få lov til at tale om deres specielle problemer og oplevelser i 
relation til katastrofen og den efterfølgende krise.

Resultaterne viste, at graden af "almindelig støtte og kontakt" kun havde en beskeden sammenhæng 
med den psykologiske forbedring i det forløbne år, mens det specielle mål for "krisestøtte" fra de 
pårørende udviste en meget stor sammenhæng, således at de, der havde oplevet en god "krisestøtte" 
fra deres nærmeste, havde fået det langt bedre efter et år end de, der ikke havde fået så meget 
krisestøtte. Det er altså ikke alene ubehageligt, når man ikke "får lov til at tale ud om sine kriser" - 
det er også tilsyneladende direkte skadeligt for psyken på længere sigt.
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