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Som nævnt i foregående artikel benytter man nu om dage betegnelsen PTSD – post traumatisk 
stressforstyrrelse – som betegnelsen for det man tidligere lidt ubestemmeligt kaldte krisereaktioner. 
Undersøgelser fra flere lande tyder på, at mange mennesker går rundt med ”gamle krisereaktioner” 
eller langvarige PTSD-lidelser, som ikke er blevet ordentlig behandlet med psykologiske metoder i 
tiden efter de traumatiske begivenheder, så de har ”bidt sig fast i sindet” og plager deres ofre i 
årevis efter traumet. Det er naturligvis synd for de pågældende, men hvis det ikke er nok til at øge 
den  sundhedspolitiske  villighed  til  at  tilbyde  hjælp  til  PTSD-ofre,  så  kan  en  ny  amerikansk 
undersøgelse  måske  hjælpe  på  denne  villighed.  Det  viser  sig  nemlig,  at  mennesker  med 
ubehandlede krisereaktioner, altså langvarige PTSD-lidelser er ganske dyre for samfundet, fordi de 
kræver mere behandling for andre lidelser (i stedet for den kriseterapi de aldrig fik).
Den  amerikanske  undersøgelse  omfattede  1225  kvinder  i  alle  aldre,  som  udfyldte  et  ganske 
omfattende og grundigt spørgeskema vedrørende symptomer på PTSD efter forskellige traumer i 
det tidligere liv.
På baggrund af disse besvarelser blev kvinderne inddelt i tre grupper: 1) En gruppe med få eller 
ingen symptomer på PTSD, hvilket heldigvis var langt de fleste, nemlig 843 af de 1225 kvinder. 2) 
En gruppe med tydelige, men dog milde til moderate symptomer på PTSD, hvilket gjaldt for 270 af 
kvinderne  og  endelig  3)  En  gruppe  på  83  kvinder  med  temmelig  svære  og  langvarige  PTSD-
symptomer.
Herudover  havde  man  fra  kvinderne  selv  og  fra  forskellige  andre  kilder  indhentet  omfattende 
oplysninger  om kvindernes forbrug af sundhedsvæsenet,  både på det  psykiatriske og somatiske 
område.
Resultaterne viste generelt et stigende forbrug af psykiatrisk og medicinsk behandling ved stigende 
grader af PTSD-symptomer. Sammenlignet med gruppen uden PTSD-symptomer udviste gruppe 2 
med de moderate PTSD-symptomer især et større forbrug af psykiatrisk hjælp (nervemedicin m.m.), 
men dog ikke et væsentigt større forbrug af almindelig lægehjælp. Det sidste forekom til gengæld i 
gruppen med svære PTSD-symptomer.  For deres vedkommende var der en væsentlig stigning i 
forbruget af almindelig sygdomsbehandling, både hos den praktiserende læge og hos forskellige 
specialister samt ved hospitalsindlæggelser for diverse sygdomme.
Om de betydelige ekstra udgifter til lægehjælp for gruppen med svære PTSD-symptomer beroede 
på forholdsvis ”indbildte sygdomme” (såkaldt somatisering, hvor man udtrykker sin psykiske pine i 
kropslige symptomer) eller om denne gruppe var blevet reelt mere syge p.g.a. deres PTSD-lidelser, 
kan denne undersøgelse ikke afgøre, men de seks forskere er i hvert fald ikke i tvivl om, at et bedre 
offentligt tilbud til hjælp for krisereaktioner udover at give de pågældende en bedre livskvalitet, 
også ville være en ”god forretning” for samfundet!
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