
TRUSLEN OM EN NY KRIG UDLØSER POSTTRAUMATISKE 
STRESSFORSTYRRELSER HOS VETERAN-SOLDATER (1998, 7(2))

Som tidligere omtalt  i  Forskningsnyt (nr.  2, 1997) vil  aktiv krigsdeltagelse kunne fremkalde en 
række  psykologiske  skader,  herunder  personlighedsmæssige  forandringer.  Nu  er  en  gruppe 
amerikanske forskere kommet på sporet af det fænomen, at nogle skader først viser sig 15-20 år 
efter de voldsomme krigsoplevelser. 

Ved at gennemsøge alle lægejournaler i en fireårig periode fandt forskergruppen 136 tilfælde, hvor 
diagnosen posttraumatisk stress-forstyrrelse var blevet givet til mandlige amerikanske soldater efter 
deltagelse i Golf-krigen. Det viste sig, at 34 af disse soldater også havde deltaget i Vietnamkrigen. 
Ved nærlæsning af journalerne fremgik det, at omkring halvdelen af disse veteraner havde udviklet 
PTSD på det tidspunkt, hvor de kunne forvente at blive sendt i krig igen.

Risikoen for at udvikle PTSD var mellem 5 og 24 gange større i de forskellige hærenheder hos 
Vietnam-veteranerne end hos de soldater, som ikke havde nogen krigserfaring. Udsigten til en ny 
krig forstærker symptomerne eller udløser en ny forekomst af PTSD.

At  forventningen  om  en  kommende  begivenhed  kan  udløse  stærke  reaktioner  ved  vi  fra 
undersøgelser af faldskærmsudpringere, af patienter der skal opereres og fra personer, der skal se 
døde  mennesker.  Mekanismen  kendes  ikke,  men  fysiologisk  forskning  af  den  forhøjede 
vagtsomhed, der kendetegner PTSD, peger på, at det er en betinget følelsesmæssig reaktion, der kan 
lokaliseres til hjernestammen, dvs. den mere instinktive del af hjernen. Reaktionen er hæmmet af 
den mere udviklede del af hjernen (cortex), indtil personen igen står i en kampsituation eller blot 
forventer at komme i kamp.

I en vurdering af undersøgelsen skal man være opmærksom på, at de tidligere Vietnam-veteraner 
var noget ældre end “førstegangs-soldaterne”, og at militære lægejournaler måske ikke altid er det 
bedste forskningsgrundlag. Alligevel er resultaterne så klare, at de maner til eftertanke, både hvad 
angår  uopdagede,  forsinkede  psykologiske  eftervirkninger  af  krigsdeltagelse,  og  hvad  angår 
udgifterne for militæret og samfundet til at have mange veteraner som soldater, der er ude af stand 
til at fungere i en ny krig.
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