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Efter  en  enkelt  grufuld  oplevelse  –  eller  efter  en  kort  række  ensartede 
belastende  oplevelser  –  opstår  der  ofte  en  karakteristisk  psykologisk 
eftervirkning præget af vedvarende nervøs uro, tendens til ”flashbacks”, dvs. 
ufrivillige  minder  eller  erindringsbilleder,  der  ”bryder  ind”  og  forstyrrer  den 
daglige tænkning (man taler om invaderende minder) samt, for det tredje, en 
vedvarende  tendens  til  at  undgå  alt,  hvad  der  minder  om  de  angstfyldte 
begivenheder. Denne tendens til at undgå alt hvad der har berøring med den 
belastende eller som man siger ”traumatiske” begivenhed, ytrer sig både på 
adfærdsmæssig plan, hvis man f. eks. efter en bilulykke ikke længere vil sætte 
sig ind i  en bil,  og på det tankemæssige plan som en indre ”flugt” fra alle 
minder om begivenheden, som man for alt i verden ikke vil tænke på – for ikke 
at blive mere nervøs end man er i forvejen. 
Disse psykologiske eftervirkninger af stærkt belastende eller traumatiserende 
begivenheder kaldes fra ældre tid ”krisereaktioner”, men i vore dage bruger 
man især blandt fagfolk oftere den amerikanske betegnelse PTSD, der står for 
post-traumatisk  stress-forstyrrelse,  altså  en  vedvarende  stresstilstand,  der 
optræder efter (”post” betyder efter på latin)  en traumatisk  begivenhed.  Et 
traume betyder egentlig et sår eller en læsion i kroppen, men bruges altså her i 
overført betydning som en betegnelse for et ”sår i sjælen” efter en frygtelig 
oplevelse.
Som vi tidligere har været inde på i flere artikler i Forskningsnyt findes der nu 
om dage ganske gode psykologiske metoder til at hjælpe mennesker der lider 
af PTSD, men er det egentlig nødvendigt at tilbyde en sådan hjælp? Kan man 
ikke blot vente til de negative eftervirkninger af en chokerende oplevelse, er 
gået over af sig selv? Man taler jo (og ikke blot på dansk) om, at ”tiden læger 
alle sår”, så måske skulle man bare vente indtil PTSD er læget af tidens gang? 
Spørgsmålet er altså om PTSD går over af sig selv, blot man venter længe nok?
I nogle tidligere undersøgelser, hvor man har fulgt en række PTSD-ofre fra kort 
efter den traumatiske begivenhed og nogle måneder eller halve år frem i tiden, 
har man faktisk fundet, at mange PTSD-reaktioner forsvinder af sig selv, men 
det gælder dog ikke i alle tilfælde, og derfor har man også forsket en del i, 
hvad der karakteriserer de PTSD-reaktioner, der går over af sig selv og dem, 
der ikke gør det. 
Men selv de PTSD-reaktioner, der ikke går over af sig selv i løbet af et halvt års 
tid ville måske gå over, hvis man ventede længe nok – f. eks. 4-5 år? Dette 
spørgsmål  kan  man nu for  første  gang få  klart  svar  på  i  den formodentlig 
længstvarende undersøgelse over forløbet af PTSD-tilstande, en undersøgelse, 
der varede hele otte år!
Undersøgelsen omfattede 1.500 mandlige og kvindelige soldater fra den første 
Golfkrig i 1991. Disse mange soldater blev systematisk og grundigt undersøgt 
for  PTSD-symptomer  kort  efter  hjemkomsten  til  USA,  hvilket  for  de  flestes 
vedkommende dog var flere måneder efter de mest belastende begivenheder 



havde fundet sted. Senere blev de samme soldater igen undersøgt både tre og 
otte år efter hjemkomsten, således at man fik et omfattende og solidt grundlag 
for  at  udtale  sig  om,  hvorvidt  de  krisereaktioner  eller  PTSD-tilstande,  der 
optrådte lige efter krigen ville gå over af sig selv i løbet af otte år.
Resultaterne var egentlig ganske nedslående, for tværtimod at gå over af sig 
selv i løbet af de otte år, var der snarere en tendens til at PTSD-lidelserne blev 
værre med tiden. Det gælder dog kun for de soldater, der ved hjemkomsten 
havde relativ stærke PTSD-tilstande; for dem blev det bare værre og værre (i 
gennemsnit)  i  de følgende otte år! For de soldater, der havde relativt milde 
PTSD-symptomer ved hjemkomsten, var der heller ikke nogen klar tendens til 
bedring i de følgende otte år, men dog heller ikke nogen tendens til forværring; 
de pågældende havde nogenlunde lige stærke PTSD-symptomer otte år efter 
hjemkomsten.
Forfatteren  til  denne  undersøgelse  konkluderer,  at  der  på  lang  sigt  ikke  er 
nogen udpræget tendens til,  at  PTSD-lidelser går over af sig selv –  snarere 
tværtimod - i hvert fald når det gælder de værste eller stærkeste PTSD-lidelser. 
Men  de  undrer  sig  over,  at  der  ud  fra  de  tidligere  mere  kortvarige 
undersøgelser har dannet sig det indtryk, at PTSD-lidelser som regel svækkes 
af sig selv med tidens gang. Forskerne mener, at den vigtigste forklaring på 
denne modsætning mellem resultaterne fra tidligere undersøgelser og deres 
egen nyere undersøgelse først og fremmest ligger i tidsfaktoren. De soldater, 
der indgik i den nye amerikanske undersøgelse, havde jo ofte oplevet de mest 
traumatiske begivenheder helt op til et halvt år inden de blev undersøgt første 
gang, så måske var der blandt dem, der havde forholdsvis milde PTSD-lidelser 
ved  hjemkomsten,  en  del  der  havde  oplevet  en  vis  lettelse  allerede  inden 
hjemsendelsen. Men efter hjemkomsten, altså flere måneder efter de værste 
traumer, var der i de følgende år ingen tendens til at PTSD-lidelserne gik over 
af sig selv. Forskerne mener derfor, at det på denne baggrund er indlysende 
nødvendigt, at mennesker med vedvarende PTSD-lidelser – altså lidelser, der 
fortsætter mere end et halvt år efter de belastede begivenheder – bør have 
effektiv  hjælp  for  ikke  at  være psykisk  handicappede og plagede i  flere  år 
fremover.
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