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Vi  taler  på  dansk  om krisereaktioner  som en  samlet  betegnelse  for  alle  de  negative  psykiske 
eftervirkninger, der kan optræde efter en ulykke eller en stærkt belastende begivenhed, et såkaldt 
psykisk  traume.  På  engelsk  taler  man  nogenlunde  tilsvarende  om  stress-disorders  (stress-
forstyrrelser) efter en enkeltstående stressende oplevelse. Men i de senere år er man i tiltagende 
grad gået over til at dele disse krisereaktioner eller stressforstyrrelser i to grupper, nemlig de akutte  
stressforstyrrelser  (eng.:  ASD,  acute  stress  disorder),  der  kan  optræde  i  dagene  eller  ugerne 
umiddelbart  efter  en  belastende  begivenhed,  og  de  mere  langvarige ”posttraumatiske 
stressforstyrrelser” (eng.: PTSD, post traumatic stress disorder), som kan optræde i halve eller hele 
år efter en uhyggelig begivenhed.

ASD eller de akutte stress-forstyrrelser er kendetegnet ved en stærk chokreaktion, genoplevelse, 
undgåelse og forøget vagtsomhed. ASD er per definition tidsbegrænset. Inden for dansk psykiatri 
forventes lidelsen at være overstået i løbet af to døgn, mens amerikanerne mener, tilstanden kan 
vare i en måned. Herefter glider de i mange tilfælde over i den mere kroniske tilstand PTSD, som 
især præges af ufrivillige, angstfyldte genoplevelser af traumet (flash-backs), undgåelse af alle de 
situationer og tanker, der minder om traumet, og forøget vagtsomhed.

ASD, den kortvarige stressforstyrrelse, møder ofte stor forståelse fra omgivelserne. PTSD derimod, 
som kan vare i årevis efter skaden, møder gennemgående mindre forståelse fra omgivelserne på 
trods af, at denne lidelse kan være mindst lige så lidelsesfuld og forstyrrende som ASD, hvilket kan 
gøre tilstanden svær at leve med for mange af de PTSD-ramte.

Da man i nogen grad kan forebygge udviklingen af PTSD hos mennesker, der har været ude for et 
psykisk traume, er det selvfølgelig interessant at vide noget om, hvad det er for nogle faktorer, der 
bestemmer, om ASD udvikler sig videre til den mere kroniske og plagsomme PTSD. For at finde ud 
af det har et engelsk forskerhold fra Universitetet i Manchester for nylig studeret ikke mindre end 
434 personer, som var kommet alvorligt til skade ved en trafikulykke. Forskerne kontaktede disse 
mennesker på skadestuer i Manchester-området, og de, der ville være med i undersøgelsen, udfyldte 
spørgeskemaer om ulykken som sådan og om, hvordan de i to-tre uger efter ulykken havde det 
psykisk på forskellige områder. Det viste sig, at 21%, altså cirka hver femte af de tilskadekomne, 
havde udviklet en klar ASD, en akut krisereaktion i to uger efter ulykken. 

I første del af undersøgelsen så man nærmere på, hvad det var for nogle faktorer, der spillede en 
rolle for, om de forulykkede trafikanter havde udviklet en ASD eller ej. Lidt overraskende viste det 
sig, at hverken køn, alder, tidligere ulykker eller grad af fysisk skade spillede nogen rolle for, om 
der optrådte en ASD. De forulykkede var også blevet bedt om at angive på en 5-punkts skala, om de 
havde lidt ”tab” ved ulykken. Et 0 betød intet tab, et 1-tal betød lidt materiel skade eller tab, medens 
et 4-tal betød dødsfald hos en bekendt, og et 5-tal dødsfald hos en nærtstående. Der var en lille – 
men også kun en lille – forbindelse mellem graden af tab og graden af efterfølgende krisereaktion 
eller ASD.

Til gengæld var der tre psykologiske faktorer, der i meget høj grad spillede en rolle for, om der 
optrådte ASD:



Graden af  menneskelig støtte,  dvs. trøst,  forståelse og hjælp fra de nærmeststående spillede den 
største rolle. De, der fik den bedste menneskelige støtte, udviste de færreste tilfælde af ASD. 

De, der prøvede ”at slå begivenheden ud af hovedet”, der altså forsøgte at undgå at tænke for meget 
på begivenheden i dagliglivet, viste mindre tendens til at udvikle ASD.

Tendensen til at bekymre sig over negative eftervirkninger efter ulykken eller over mulige ulykker i 
fremtiden var med til at fastholde ASD.

I anden halvdel af undersøgelsen søgte forskerne at få kontakt med så mange som muligt af de 
forulykkede trafikanter seks måneder senere for at se, hvem der havde udviklet en længerevarende 
PTSD. Det lykkedes at få kontakt med – og accept til at deltage i undersøgelsen – fra 265 af de 
oprindelige 434 personer.

Da disse 265 personer blev undersøgt viste det sig, at 22% led af PTSD. Af de, der led af PTSD, 
havde ca. 2/3 tidligere haft ASD, men en tredjedel havde udviklet PTSD uden oprindeligt at have 
lidt af ASD. Det viser altså, at en langvarig krisereaktion, PTSD, kan opstå flere måneder efter en 
ulykkelig begivenhed, uden at der i tiden umiddelbart efter begivenheden har været nogen særlig 
krisereaktion. Omvendt var der også en tredjedel af de, som oprindeligt havde ASD, der ikke havde 
udviklet en senere PTSD, og som altså kun havde haft kortvarige psykiske mén efter ulykken.

Nu var spørgsmålet så, om man ud fra den første undersøgelse kort efter ulykken kunne forudsige, 
hvem der seks måneder senere ville døje med svære psykiske eftervirkninger i form af PTSD. Da 
forskerne så nærmere på det spørgsmål, viste det sig igen, at personernes alder og køn samt deres 
grad af fysisk skade ikke spillede nogen rolle for udviklingen af længerevarende PTSD. Interessant 
nok viste det sig også på dette senere tidspunkt, at graden af ”tab” – af både ting og mennesker – 
heller ikke spillede nogen rolle for udviklingen af langvarig PTSD.

Men tre ting kunne til gengæld med høj nøjagtighed forudsige, hvem der ville få PTSD senere hen. 
Det var for det første selvfølgelig forekomsten af ASD. Der var som nævnt to tredjedele af de ASD-
ramte,  der  ”gik  videre”  og  udviklede  langvarige  PTSD.  For  det  andet  var  det  mangel  på 
menneskelig støtte fra de nærmeste,  og for det tredje var  det  tendensen til  at  bekymre sig.  Til 
gengæld var der ikke noget tegn på, at de personer, som umiddelbart efter ulykken havde reageret 
med ”at prøve at tænke på noget andet”, havde undgået PTSD senere hen i højere grad end de, der 
havde tænkt meget på begivenheden.

Man havde også spurgt til graden af menneskelig støtte ved seks måneders efterundersøgelsen, hvor 
det  viste  sig,  at  de  personer,  som ikke havde savnet  støtte  lige  efter  ulykken,  men som i  den 
efterfølgende  tid følte,  at de fik mindre og mindre støtte til  at komme igennem den uhyggelige 
oplevelse, også havde større risiko for at udvikle langvarig PTSD.

For mennesker, der har været ude for en stærk skræmmende begivenhed, er det altså alfa og omega 
for  deres  chance  for  at  komme psykisk  uskadte  igennem begivenheden på  længere  sigt,  at  de 
nærmeste  vedbliver med at  stille  sig  til  rådighed  med  at  lytte,  trøste  og  støtte.  Alt  for  mange 
pårørende synes efter en vis tid, at nu må det da være et overstået problem, nu kan det vel ikke være 
nødvendigt at snakke mere om dét – og det øger ifølge den engelske undersøgelse direkte risikoen 
for, at de skadelidte kommer til at lide af langvarig PTSD. 
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