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Mennesker, der udsættes for grufulde oplevelser - f.eks. ved naturkatastrofer, skibskatastrofer eller 
ved overfald og voldtægt - har ofte i de efterfølgende måneder og endda år nogle alvorlige psykiske 
lidelser, som på dansk kaldes “krisereaktioner”, mens man internationalt betegner disse lidelser som 
den “post-traumatiske stressforstyrrelse” (post betyder efter, og traumatisk betyder overvældende 
eller skrækindjagende begivenhed).

Denne krisereaktion er bl.a. kendetegnet ved øget nervøsitet og nedtrykthed, gentagne flash-backs, 
dvs. pludselige og ufrivillige genoplevelser af den rædselsfulde situation, ofte i form af mareridt, og 
endelig optræder der ofte en form for generel følelsesmæssig hæmning, der overhovedet gør det 
svært for kriseofrene at glæde sig over noget i tilværelsen. 

Det er altså i de alvorlige tilfælde en lidelse, som er absolut behandlingstrængende, og heldigvis har 
psykologer da også i de senere år udviklet ganske effektive metoder til såkaldt kriseterapi. Det er 
dog et problem, at denne kriseterapi ofte først tilbydes, når kriseofrene på et sent tidspunkt kommer 
til  erkendelse af,  at de har brug for behandling. Og alle undersøgelser tyder på, at det er desto 
sværere  og  desto  mere  tidskrævende  at  behandle  krisereaktioner,  jo  længere  man  venter  med 
behandlingen.

Nu viser en ny undersøgelse af en af de førende forskere på området, den amerikanske psykolog 
Edna  Foa,  at  en  relativ  kortvarig  forebyggende  behandling  for  krisereaktioner  lige  efter  en 
kriseoplevelse tilsyneladende i nogen grad kan afværge senere udvikling af alvorlige og skadelige 
krisereaktioner.
Edna Foa og hendes to medarbejdere kontaktede i løbet af en periode alle de kvinder, der blev udsat 
for voldtægt eller andre former for voldelige overfald indenfor en bestemt politikreds. Det drejede 
sig om ialt 20 kvinder, og disse 20 kvinder blev ved lodtrækning fordelt til to grupper: Den ene 
gruppe på 10 kvinder blev tilbudt fire terapitimer kort efter overfaldet. Terapien bestod af en såkaldt 
kognitiv-adfærdsterapeutisk behandling, der sigtede på at sætte voldsofrene i stand til at overvinde 
og “mestre” den uhyggelige oplevelse. De andre 10 kvinder var en såkaldt kontrolgruppe, der i 
samme periode blot blev interviewet om deres psykiske symptomer efter voldsoplevelsen.

Ved efterundersøgelsen et halvt år senere viste det sig, at kun én af kvinderne i terapigruppen led af 
den “post-traumatiske stressforstyrrelse”, altså den alvorlige form for langvarig krisereaktion. I den 
ubehandlede gruppe var det hele syv ud af de ti kvinder, der led af denne stresslidelse. Forskerne 
mente derfor, at det både er hensynsfuldt overfor kriseofrene og økonomisk fordelagtigt i det lange 
løb  at  give  en  forebyggende  behandling  mod  langvarige  krisereaktioner  så  hurtigt  efter  en 
krisesituation som muligt.
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