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Man skelner i vore dage mellem den akutte krisereaktion og den varige krisereaktion, og man har i 
USA lidt vilkårligt bestemt, at grænsen mellem de to typer af krisereaktioner skal gå ved én måned. 
Den akutte krisereaktion glider selvfølgelig ofte over i den langvarige krisereaktion, efter den ene 
måned er gået oven på den voldsomme begivenhed, der udløste krisereaktionen – men det kan da 
også ske, at den akutte krisereaktion går helt over (evt. ved hjælp af kriseterapi), og således ikke 
giver  anledning  til  en  efterfølgende  langvarig  krisereaktion  (der  blandt  fagfolk  kaldes  for  post 
traumatisk stress forstyrrelse eller PTSD).

Mere overraskende er det måske, at der også kan være tale om det modsatte, altså at mennesker 
efter en voldsom begivenhed  ikke udviser en akut krisereaktion, men først nogle måneder senere 
begynder at udvikle en langvarig krisereaktion, en såkaldt forsinket PTSD. 

Symptomerne  på  akutte  og  varige  krisetilstande  er  i  nogen  grad  de  samme:  tendens  til  stærkt 
generende  ufrivillige  genoplevelser  af  den  uhyggelige  begivenhed,  samt  tendens  til  at  undgå 
situationer og tanker, der minder om begivenheden, og endelig forhøjet vagtsomhed eller nervøsitet.

Den  vigtigste  forskel på  den  akutte  og  den  langvarige  krisereaktion  er,  at  der  ved  den  akutte 
krisetilstand optræder  en  tendens  til  “fortrængning” af  den  grufulde  oplevelse;  en  tilstand som 
blandt  psykologer  kaldes  en  dissociativ  tilstand,  hvilket  betegner,  at  den  pågældende  i  sin 
bevidsthed dissocierer (frakobler) erindringen om begivenheden, formodentlig for at skåne sig selv 
for de stærke negative følelsesmæssige reaktioner ved at genopleve begivenheden i erindringen.

Denne tendens til  “blokering”  af  hukommelsen for  den  kriseudløsende begivenhed hos  de,  der 
befinder sig i den akutte krisetilstand, har fået et australsk forskerhold, ledet af Allison Harvey, til at 
spørge sig selv om, hvordan de akutte kriseofre har det med hukommelsen i det hele taget. Er det 
hele deres hukommelse eller bestemte dele af deres hukommelse, der bliver svækket, eller er det 
kun lige hukommelsen for den skrækkelige begivenhed, der er “blokeret”?

For at  undersøge dette nærmere fandt forskerne frem til  12 personer,  der befandt sig i en akut 
krisetilstand cirka en uge efter en alvorlig bilulykke. For hver af de 12 personer fandt man frem til 
en tilsvarende person (med hensyn til køn, alder og uddannelse, osv.), og disse andre 12 personer 
udgjorde således kontrolgruppen af ikke-kriseramte, der blev sammenlignet med de kriseramte. 

Alle de 24 personer blev derefter udsat for en test for deres personlige erindringer på den måde, at 
de ved et bestemt stikord (f.eks. ”klodset”) skulle prøve at komme i tanke om en begivenhed fra 
deres tidligere liv, der svarede til stikordet, altså en situation hvor de havde opført sig klodset.

Stikordene var udvalgt således, at halvdelen af dem var udpræget negative (som klodset, bange, 
ydmyget osv.),  mens den anden halvdel var lige så udpræget positiv (heldig, lykkelig, forelsket 
osv.).



For hvert stikord fik forsøgspersonerne 60 sekunder til at prøve at komme i tanke om en tilsvarende 
begivenhed. Hvis de inden for de 60 sekunder ikke kom i tanke om en begivenhed, der svarede til 
stikordet, gik man videre til det næste stikord.

Derefter optalte man simpelt hen, hvor mange procent af de hhv positive og negative stikord, der 
havde fremkaldt et personligt minde hos de kriseramte og de ikke-kriseramte.

I den ikke-kriseramte kontrolgruppe fremkaldte de positive stikord erindringer i 88 procent af alle 
tilfælde, men i den kriseramte gruppe var den tilsvarende procent for de positive stikord kun 57%!

Det tyder altså på, at de akut kriseramte virkelig havde fået svækket en stor del af deres personlige 
erindringsverden.

Men  når  man  så  på  de  negative  stikord,  var  billedet  det  stik  modsatte:  Her  kunne  den  ikke-
kriseramte gruppe kun producere personlige erindringer svarende til de negative stikord i 20% af 
alle  tilfælde,  mens  den  kriseramte  gruppe  var  noget  “bedre”:  de  kunne  finde  på  personlige 
erindringer, der svarede til 35% af de negative stikord.

Generelt  viser  disse  resultater  altså,  at  akutte  kriseofre  i  væsentlig  grad  får  svækket  deres 
erindringer for de positive begivenheder i livet, men ikke for negative begivenheder – tværtimod 
bliver de snarere lidt bedre til at huske negative og triste begivenheder.

Selv om en del af de kriseramte også var temmelig deprimerede – og depressioner kan også påvirke 
erindringen i negativ retning – så kunne forskerne ved statistiske analyser af resultaterne påvise, at 
den nedsatte erindring for positive begivenheder ikke udelukkende beroede på depressive tilstande. 
Der var altså tegn til en vis ”blokering” af erindringer for positive begivenheder udelukkende som 
følge af den traumatiske oplevelse og den efterfølgende krisereaktion.

Da man seks måneder senere genoptog kontakten med de 12 kriseramte personer viste det sig, at en 
del af disse scorede ret højt på et mål for vedvarende krisereaktioner (altså PTSD), og det særligt 
interessante var, at det udpræget var de kriseramte personer, der i den  første undersøgelse havde 
udvist  den  største  ”blokering”  af  hukommelsen  for  positive  erindringer,  der  i  den  anden 
undersøgelse – seks måneder senere – udviste de stærkeste og mest plagsomme krisetilstande.

På denne baggrund mener de australske forskere, at man ved at undersøge hukommelsen hos akutte 
kriseofre kan blive bedre til at bedømme, hvem der er i  særlig risiko for at udvikle  langvarige 
krisereaktioner. De pågældende bør selvfølgelig i særlig grad tilbydes hurtig kriseterapi – som netop 
kan forhindre, at en akut krisereaktion udvikler sig til en langvarig og plagsom krisetilstand.
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