
FORÆLDRETAB I BARNDOMMEN GIVER HØJERE STRESS (1999, 
8(5))

Vi skrev i Forsknings-nyt (1998, nr. 2) om en amerikansk undersøgelse, der viste, at mennesker, der 
i barndommen havde oplevet en skilsmisse hos deres forældre, resten af livet havde en forhøjet 
risiko for at dø af hjertesygdom og kræft. 

Nu viser en ny undersøgelse af Linda Luecken fra Universitetet i North Carolina i USA, at denne 
forbindelse mellem skilsmisse i barndommen og senere forøget sygdomsrisiko kan bero på, at den 
belastende barndomsbegivenhed medfører et livsvarigt forhøjet stress-beredskab, som kan slide så 
meget på kroppen, at der opstår øget risiko for sygdom.

Linda Lueckens undersøgelse omhandlede dog ikke voksne, som havde mistet kontakten med en af 
forældrene som følge af skilsmisse, men derimod voksne som i løbet af barndommen (inden 16 års 
alderen)  havde  mistet  en  af  forældrene  som  følge  af  dødsfald.  Men  resultaterne  af  denne 
undersøgelse kan formodentlig også i nogen grad gælde for den førstnævnte gruppe, altså de der i 
barndommen har oplevet en sorg over at blive ”revet fra” den ene af forældrene som følge af en 
skilsmisse.

I  Linda Lueckens undersøgelse blev 30 studerende, der havde oplevet forældretab inden 16 års 
alderen, og 30 andre studerende med samme køns- og alderssammensætning udsat for to forskellige 
stress-påvirkninger.

I den første stress-situation blev alle forsøgspersonerne forevist en syv minutter lang, sørgelig film, 
der handlede om et ti-årigt barn, der overværede et forældre-dødsfald.

Før, under og efter filmen blev der målt blodtryk samt kortisol (”stress-hormon”) i spyttet hos alle 
forsøgspersonerne.

Det  viste  sig,  at  tabsgruppen  inden filmen  havde  et  højere  blodtryk  end  kontrolgruppen,  men 
stigningen i blodtrykket under filmen og efter filmen var lige stort i de to grupper, således at denne 
del af undersøgelsen mest tyder på, at tabsgruppen gik rundt med et konstant forhøjet stress-niveau, 
men også at de ikke var specielt sårbare over for minder om forældretab. 

I denne del af undersøgelsen var der ikke nogen særlig forskel på de to grupper mht. mængden af 
stress-hormonet kortisol.

Det var der til gengæld i den anden del af undersøgelsen, hvor forsøgspersonerne enkeltvis blev 
udsat  for  den  stress-oplevelse  at  skulle  holde  en  improviseret  tale  for  hele  gruppen  af 
forsøgspersoner.

I  denne del  af  undersøgelsen var  der  en bemærkelsesværdig stor forskel  på de to grupper  mht 
mængden af kortisol.

Denne forskel optrådte dog først efter talen. Inden og under talen var der ikke nogen særlig forskel 
på de to grupper. Men fem minutter efter, at talen var overstået, udviste kontrolgruppen – som man 



kunne vente – et ret stort fald i mængden af kortisol. På dette tidspunkt, altså fem minutter efter 
talen, udviste tabsgruppen derimod en væsentlig stigning i mængden af kortisol i spyttet.

Denne  del  af  undersøgelsen  tyder  således  på,  at  mennesker,  der  har  oplevet  et  forældretab  i 
barndommen kan komme til at mangle evnen til at ”dæmpe” deres stress-tilstand efter en belastende 
oplevelse, således at de pågældende geråder ud i stadigt mere stress,  efter at den ydre situation er 
ophørt. 

Fra andre undersøgelser ved man, at det ikke så meget er størrelsen af en fysiologisk stress-reaktion 
under  en  akut  belastning,  der  er  farlig  for  helbredet.  Det  er  meget  mere  varigheden  af  stress-
tilstanden, der kan forudsige senere helbredsproblemer. De mennesker, der forbliver i en fysiologisk 
ophidset stress-tilstand længe efter, at den ydre belastning er ophørt, har således vist sig at have 
større risiko for stress-betingede helbredsskader end folk, der hurtigere kommer sig oven på en 
belastende begivenhed. Linda Lueckens påvisning af endog stigende stress-tilstande efter en stress-
begivenhed hos tabsgruppen kan bidrage til at forstå, hvorledes forældretab i barndommen kan give 
større sygdomsrisiko resten af livet.

En vis opmuntring i denne forbindelse kan dog være, at atter andre undersøgelser har vist, at nye 
psykologiske metoder til bekæmpelse og dæmpning af stress-tilstande har vist sig i stand til ikke 
blot at dæmpe stress under ydre belastninger; der er også fundet gode effekter mht evnen til hurtigt 
at  komme  sig  efter  en  stress-oplevelse,  altså  til  at  undgå  vedvarende  stress  efter  en 
belastningssituation.

For de mennesker, der særlig lider af vedvarende stress-tilstande længe efter akutte belastninger – 
evt.  som  følge  af  forældretab  i  barndommen  –  kan  sådanne  stress-bekæmpelsesmetoder 
formodentlig bidrage til et bedre helbred. Og et bedre liv.
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