
KROP OG PSYKE I KRISETERAPI

Den  amerikanske  terapiforsker  Edward  Blanchard,  der  leder  et  center  for  angst-  og 
stressundersøgelser ved universitetet i New York, har for nylig sammen med seks medarbejdere 
udført  en interessant  undersøgelse  over  virkningen af  to  forskellige  former for  kriseterapi.  Det 
særlige interessante ved denne undersøgelse var, at man ikke blot studerede de to slags kriseterapi 
mht.  effekten  på  ”sjælen”,  men  også  mht.  effekten  på  kroppen,  idet  mennesker,  der  lider  af 
krisereaktioner, ofte døjer med kropslige reaktioner som hjertebanken, der i sig selv kan forværre 
den  psykiske  angst  og  uro.  Og  det  var  netop  ændringer  i  hjertebanken  før  og  efter 
krisebehandlingen, der blev målt i denne undersøgelse.

De syv forskere undersøgte specielt personer, som havde været ude for traumatiske bilulykker, der 
ikke alene havde givet dem forskellige fysiske skader, men også så store chok, at der efterfølgende 
opstod langvarige krisereaktioner,  som ikke alene er pinefulde i sig selv, men også svækker de 
kriseramtes evner til at klare de sædvanlige opgaver på arbejdet og i familien. Efterhånden som 
patienterne kom til behandling, blev de samlet i grupper på tre, således at de tre personer i hver 
gruppe var så ens som muligt mht. alder, køn, uddannelse og graden af kriseramthed (antallet og 
styrken af symptomer). Hver gang man havde samlet en sådan ”trio” af ensartede krisepatienter, 
blev  de  ved  lodtrækning  fordelt  til  tre  forskellige  behandlingsgrupper.  Den  ene  gruppe  fik 
kriseterapi i form af kognitiv adfærdsterapi, hvor det kognitive (tankemæssige) især går på at ændre 
patientens  tankemønstre,  så  der  ikke  opstår  så  skræmmende  og  deprimerende  tanker  hos 
vedkommende, hvilket man ellers ofte ser hos ubehandlede kriseofre. Det adfærdsmæssige går især 
på systematisk at vænne patienten til både i tanke og adfærd at nærme sig krisebegivenheden og –
stedet, så det efterhånden holder op med at være ”farlig” for den pågældende at tænke på disse ting, 
og at komme bestemte steder som objektivt set er ganske ufarlige.

Den anden af de tre patienter blev henvist til mere traditionel krisebehandling i form af almindelig 
samtaleterapi, hvor terapeuten især lyttede og trøstede, men ikke så meget forsøgte at ændre noget 
hos  patienten.  Endelig  blev  den  tredje  patient  i  denne  omgang  ”snydt”  for  behandling,  idet 
vedkommende blev henvist til en venteliste, således at man bagefter kunne se, hvorledes det gik 
dem, der ikke fik nogen af de to behandlinger. (Venteliste-gruppen fik dog naturligvis senere en 
ordentlig behandling efter undersøgelsen var afsluttet). Der blev ”indsamlet” 25 sæt af patienter, 
således at undersøgelsen i alt kom til at omfatte 75 patienter med 25 i hver gruppe. 

Forud for behandlingen opfyldte alle  patienterne kriteriet  for diagnosen PTSD (post  traumatisk 
stress  forstyrrelser).  Som et  simpelt  mål  for  effekten  af  behandlingen,  der  strakte  sig  over  tre 
måneder med en time om ugen, registrerede man simpelthen, hvor mange i hver gruppe der efter 
behandlingen havde det så godt, at de ikke længere kunne diagnosticeres som havende PTSD. I 
ventelistegruppen var 28% kommet sig ”af sig selv”, så godt hver fjerde af disse kriserektioner gik 
over af sig selv i løbet af en tre måneders periode. I gruppen, der havde fået kognitiv adfærdsterapi, 
var der ca. tre gange så mange der var blevet ”raske”, nemlig 78%, mens gruppen, der havde fået 
almindelig samtaleterapi udviste en helbredelsesprocent på 56%. Det kunne altså konkluderes, at 
samtaleterapien gav en betydelig fremgang, mens kognitiv terapi var endnu bedre.

Men som nævnt undersøgte de amerikanske forskere også effekten af terapien på det kropslige plan. 
Man gennemførte ved et af de første møder med patienten et grundigt interview vedrørende alle 
omstændigheder omkring selve ulykken. Derefter blev der til hver enkelt patient indtalt et lydbånd, 
som trin for trin bad vedkommende om at  genkalde sig begivenhedsforløbet,  der  førte  frem til 
ulykken. Hvert af disse bånd varede i ca. 1½ minut, og startede f.eks. således: ”Forestil dig, at du 



kommer kørende ned ad X-gade i din bil. Det regner og du har lidt travlt, fordi du skal hente din søn 
ved skolen, og er lidt sent på det. I krydset mellem X-gade og Y-gade, hvor du skal dreje, bliver du 
nødt til at standse i krydset for en gruppe børnehavebørn, der krydser Y-gade. Mens du venter, ser 
du pludselig en sort varevogn, der med rasende fart kommer imod dig på X-gade, og inden du når at 
gøre noget, smadrer den ind i siden af din bil…….” etc.

Mens  krisepatienterne,  med  lukkede  øjne,  lyttede  til  disse  bånd og  så  godt  som muligt  fulgte 
påbuddet om at genopleve deres egen ulykke i alle detaljer, målte man deres puls, som i gennemsnit 
steg ca. med 10 slag i minuttet under denne genoplevelse.

Tre måneder senere, efter at de to behandlingsgrupper havde gennemført deres behandling, tog man 
igen pulsen på de pågældende under den instruerede genoplevelse af deres ulykke. Her viste det sig, 
at pulsstigningen under genoplevelsen i den ubehandlede gruppe i gennemsnit var faldet med 2,4 
pulsslag i minuttet i forhold til pulsstigningen kort efter ulykken. Det samme beskedne fald i puls-
reaktionen fandt man i gruppen, der havde fået almindelig samtaleterapi, hvor pulsreaktionen var 
faldet  med  2,7  slag  i  minuttet  (fra  11,9  til  9,2).  Men  i  gruppen,  der  havde  fået  kognitiv 
adfærdsterapi, var ændringen ca.  tre gange så stor; her var pulsstigningen faldet med 8,4 slag i 
minuttet (fra 11,8 til 3,4).

Når man måler kroppens (hjertets) reaktion efter de to former for krisebehandling, ser det altså ikke 
ud til, at den almindelige samtaleterapi er særlig effektiv, mens den kognitive adfærdsterapi – ved 
dette mål – ser ud til at være særdeles gavnlig for patienterne. Det er i øvrigt interessant, at der ikke 
var  nogen  særlig  klar  sammenhæng  mellem  den  psykiske  og  den  fysiske  forbedring  efter 
behandlingen. Det var altså ikke nødvendigvis de patienter, der havde fået det psykisk bedst efter 
behandlingen, der også havde fået mest ro i hjertet – og omvendt. Det kan derfor blive spændende i 
fremtiden at se, om det er den psykiske eller den kropslige forbedring efter behandlingen, der bedst 
kan forudsige, hvor godt det går patienterne i fremtiden.
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