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Fire amerikanske psykologer fra universitetet i Michigan i USA har fundet, at kvinder, der kommer 
ud for stærkt belastende begivenheder og derefter reagerer med en stærk krisereaktion, har betydelig 
større risiko for - flere år senere - at blive deprimerede eller alkoholiserede.

De  fire  psykologer  gennemførte  omhyggelige  interviews  med  810  kvinder  i  begyndelsen  af 
trediveårsalderen  med  henblik  på  at  afgøre,  om  den  enkelte  havde  været  ude  for  en  såkaldt 
kriseoplevelse, og om hun efter kriseoplevelsen i længere tid havde lidt af en krisereaktion, dvs. 
symptomer som hyppig, ufrivillig genoplevelse af begivenheden, frygt for personer og steder der 
minder om begivenheden og generel øget ængstelighed. Desuden blev kvinderne interviewet om, 
hvorvidt de havde lidt af angst, depression eller alkoholisme i en periode i deres tilværelse.

Det viste sig, at 40% af kvinderne havde været ude for noget, der kunne kaldes en kriseoplevelse. 
Men kun en tredjedel af disse kvinder, altså 13% af alle kvinderne, havde haft en længerevarende, 
alvorlig krisereaktion efter kriseoplevelsen. 

For de sidstnævnte kvinders vedkommende - altså de der havde lidt af en, som regel ubehandlet, 
krisereaktion - var der i de efterfølgende år opstået dobbelt så mange depressioner og næsten tre 
gange så mange perioder med alkoholisme, sammenlignet med de kvinder, der ikke havde været 
ude for en kriseoplevelse med efterfølgende krisereaktion.

Andre beregninger viste,  at  kvinder, der havde været ude for en kriseoplevelse, efterfulgt af  en 
krisereaktion, ligeså ofte som kvinder, der havde lidt af angst i længere perioder, fik depressioner 
senere i livet. Det er velkendt, at angstplagede mennesker har en væsentlig større risiko for at få 
svære depressioner senere i livet, men det er første gang, at man har påvist, at en krisereaktion efter 
en belastende oplevelse giver en ligeså stor stigning i risikoen for senere depression. 

Endelig viste undersøgelsen, at kvinder, der  både havde været ude for en krisereaktion,  og  som 
inden den traumatiske  oplevelse havde døjet  med angst  i  perioder,  havde en  fire  gange så  høj 
hyppighed af depression som de øvrige kvinder. Det viser altså, at en krisereaktion er slem nok i sig 
selv, men hvis den rammer en “sårbar” person, der i forvejen har problemer med ængstelighed og 
nervøsitet, så er den efterfølgende langtidsvirkning - i form af øget risiko for depression - langt 
værre.

Denne  undersøgelse  understreger  altså  dels  betydningen  af  i  almindelighed  at  tilbyde 
krisebehandling til  mennesker,  der er ude for en belastende oplevelse,  men fremhæver desuden 
særligt nødvendigheden af krisebehandling af personer, der i forvejen har nervøse symptomer.
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