
ER BILLEDKONTROL NØGLEN TIL AT FORSTÅ FØLGERNE EFTER TRAUMATISERINGER? 
(2000, 9(3))
Mange personer, der har været udsat for voldsomme begivenheder, lider bagefter af posttraumatiske 
følgevirkninger i form af genoplevelser af situationen, undgåelse af lignende situationer og forøget 
vagtsomhed  (Post  Traumatic  Stress  Disorder  eller  PTSD).  Ud  over  disse  følgevirkninger 
forekommer ofte andre problemer såsom depression, angst eller vrede, som kan forringe personens 
livskvalitet. For eksempel skaber vreden skaber ofte sociale og juridiske problemer og forstyrrer 
processen med at få de traumatiske erindringer ’parkeret’ i langtidshukommelsen, hvor de i mindre 
grad generer ofret, end hvis erindringer hele tiden reaktiveres i korttidshukommelsen.

Flere  forskere  har  derfor  været  interesseret  i  at  undersøge  den uhensigtsmæssige  regulering  af 
vreden,  som  kendetegner  mange  PTSD-ramte.  Flere  forskere  fremhæver  det  tilsyneladende 
paradoksale i, at følelsesstyring bygger på kognitive processer, dvs. vore tanker om følelsesudtryk, 
og på, hvad vore omgivelser forventer eller kræver af os med hensyn til, at vi skal tage os sammen 
eller give os selv lov til at give slip på grund af begivenheden.

Det er i et vist omfang muligt for os at regulere vore følelser ved at flytte opmærksomheden væk fra 
ubehagelige stimuli og at fastholde den på neutrale (eller positive) emner og ved at hæmme vores 
trang til spontane handlinger. I undersøgelser af såvel spædbørn som voksne har man fundet, at 
evnen til at skifte og refokusere opmærksomheden er forbundet med lavere frustrationsniveau og 
færre negative følelser.

Ifølge en teori er dannelse af forestillingsbilleder det afgørende led mellem 1) den tankestruktur, 
som følelserne bygger på og 2) det fysiologiske udtryk for følelserne. Jo mere levende og intense 
billeder, vi danner, jo mere bliver kroppen følelsesmæssigt aktiveret.

PTSD kan ses som en tilstand, hvor det ikke længere er muligt at regulere billeddannelsen, som vi 
plejer, og hvor vi derfor hele tiden fungerer på et forhøjet vagtsomhedsniveau, der fysiologisk set 
slider på vore reserver.

Et  andet  fund, der støtter  ovennævnte teori,  er  sammenhængen mellem mental billedkontrol og 
vores  kognitive  stil.  Jo  mere  fleksibel  kognitiv  stil  i  form  af  kreativ  tænkning,  jo  bedre 
billedkontrol. De personer, der har en meget rigid kognitiv stil, vil ofte have en række neurotiske 
træk og angstproblemer.

En  israelsk  forskergruppe  har  nu  testet  teorien  om  betydningen  af  billeddannelse  ved  at 
sammenligne processen hos personer, som led af PTSD efter irakernes SCUD-missilangreb på Tel 
Aviv i 1991 i Golfkrigen, og hos personer, der ikke led af PTSD efter angrebene. Samtidig inddeltes 
forsøgspersonerne i grupper, alt efter om de havde en god eller dårlig evne til billedkontrol.

Resultaterne viste, at hos de personer, der ikke led af PTSD, betød god billedkontrol, at de ikke 
havde udviklet nogen særlig kontrol med vrede, og at de derfor havde mange vredesudtryk – hvilket 
ikke nødvendigvis affødte negative konsekvenser. Hos de personer, der led af PTSD, viste det sig, at 
billedkontrol var helt afgørende for, om de havde kontrol med og kunne give udtryk for vreden. De, 
der havde god billedkontrol, havde ingen problemer med at styre deres vrede, og de var i mindre 
grad, som man kunne forvente, plaget af invaderende billeder fra raketangrebene. De, der havde 



dårlig billedkontrol, havde problemer med at styre deres vrede og var stærkt plagede af invaderede 
billeder fra krigen.

De israelske forskere  mener,  at  billedkontrol  har  forskellige  funktioner  for  de  to  grupper.  God 
billedkontrol  beskytter  de  PTSD-ramte  mod  at  blive  oversvømmet  af  vrede  og  belastende 
forestillinger. Hos de raske, ikke PTSD-ramte, har god billedkontrol en helt anden funktion, nemlig 
at lette følelses- (og vredes-) udtrykket. God billedkontrol betød ikke, at de PTSD-ramte slap for en 
lang række andre symptomer i form af angst og depression mv. Når man sammenlignede de to 
grupper, der havde dårlig billedkontrol (PTSD versus ikke PTSD), viste det sig, at de to grupper var 
markant forskellige på samtlige variable. 

Vrede og angst er følelser, som får en særlig betydning, når mennesker oplever sig i en faresituation. 
Personer, der lider af PTSD og oplever sig i fare, mobiliserer grundlæggende indre modeller af 
sikkerhed og af  kaos.  Oplevet  fare  kan betyde,  at  ovennævnte  indre  modeller  også aktiveres  i 
ufarlige  omgivelser  og  primært  fremkalder  vrede.  God  billedkontrol  ser  ud  til  at  have  en 
beskyttende rolle, idet nogle symptomer kan svækkes. De, der ikke lider af PTSD, har nemmere ved 
at opleve vrede og give udtryk for den som en naturlig del af deres mestring. 

Den terapeutiske  konsekvens af  ovennævne resultater  kunne være at  undersøge,  i  hvilken grad 
klienter er i stand til at kontrollere deres mentale billeder som en del af den indledende vurdering, 
før en behandling iværksættes.
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