
BEHANDLING AF MARERIDT HOS PTSD-OFRE (2007, 
16(6))

Mennesker, der har været ude for en grusom oplevelse – eller en række 
stærkt belastende oplevelser, der slider mere og mere på følelserne – 
kan  i  tiden  derefter  udvikle  en  posttraumatisk  stress  forstyrrelse 
(engelsk PTSD, hvor D står for disorder), hvilket svarer nogenlunde til 
den ældre betegnelse ”krisereaktion”. Forskere og de fleste behandlere 
foretrækker nu om dage at tale om PTSD som er mere præcist defineret 
end  det  mere  udflydende  begreb  krisereaktion.  PTSD  er  især 
karakteriseret ved tre symptomer: 1) En næsten konstant tilstand af uro 
og ængstelighed for at der ”skal ske noget”, som om den pågældende, 
efter den grufulde oplevelse, har lært, at verden er et farligt sted at 
leve. 2) En tendens til  at undgå at opleve steder og mennesker,  der 
minder om den traumatiske oplevelse, hvilket også omfatter en indre 
tendens til at undgå at tænke på begivenheden eller begivenhederne, 
formodentlig af frygt for, at minderne skal fremkalde pinefulde følelser. 
3)  Endelig  er  det  tredje  hovedsymptom,  såkaldte  ”flashbacks”,  dvs. 
ufrivillige men stærke minder om den traumatiske begivenhed eller de 
traumatiske begivenheder,  hvis  der  var  flere.  Disse  ufrivillige  minder 
kaldes som nævnt for flashbacks, fordi de står lyslevende som oplyst af 
en blitzlampe (flash) i erindringen og derfor virker så meget desto mere 
angstvirkende og forstyrrende. 
Vi  har  tidligere  i  Forskningsnyt  fra  Psykologi været  inde  på 
undersøgelser der tyder på, at symptom nr. 2, især den indre tendens til 
at  undgå  eller  ”fortrænge”  minder  om den  uhyggelige  begivenhed  i 
nogen grad kan være årsag til  det tredje symptom, de pludselige og 
pinefulde  flashbacks.  Det  er  som  minderne  trænger  sig  på  fra  det 
ubevidste,  og  hvis  man  anstrenger  sig  for  at  lukke  dem  ude  af 
bevidstheden ender det som regel med, at de bryder igennem med så 
meget  desto  stærkere  kraft.  Derfor  går  en  del  af  den  moderne 
psykologisk  PTSD-behandling  ud  på  at  lære  patienter  ikke  at  undgå 
minderne, men derimod at fremdrage og ”konfrontere” dem mens de af 
psykologen kan få hjælp til at slappe af og bearbejde minderne – hvilket 
ofte  netop  svækker  mindernes  tendens  til  at  vende  tilbage  som 
skræmmende flashbacks på ubelejlige tidspunkter. 
Der er imidlertid et fjerde symptom hos mange – formodentlig op til 90% 
af alle PTSD-ramte – nemlig uhyggelige mareridt,  der ofte indeholder 
mindelser om den eller den traumatiske begivenhed. Dette symptom, 
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kan  opfattes  som  en  slags  forlængelse  af  det  tredje  af  de  centrale 
symptomer, altså de ufrivillige minder i form af flashbacks, men denne 
gang under søvnen i form af uhyggelige mareridt. 
Nu tyder en række nye undersøgelser på, at netop dette symptom – de 
mange uhyggelige mareridt – er særlig sejlivet hos PTSD-ofre, selvom de 
får  en  grundig  psykologisk  behandling  for  deres  PTSD-lidelser  i  det 
vågne liv, og selvom de således om dagen lider mindre af PTSD end 
tidligere. Det kan forekomme at være et mindre problem ved at man har 
PTSD-symptomer i  form af  mareridt  om natten,  men det  er  ifølge to 
amerikanske  psykologer  en  urimelig  betragtning.  Dels  er  minderne 
stærkt pinefulde i sig selv, og dels kan de ødelægge søvnen i adskillige 
nætter, så man er mindre udhvilet og oplagt om dagen, og endelig kan 
man om dagen lide under,  at  pinefulde minder om de skræmmende 
mareridt.
Derfor har de to amerikanske psykologer nu udviklet en speciel, relativ 
kortvarig,  behandlingsmetode  for  mareridt  for  PTSD-ofre.  Man  har 
ganske vist fra medicinsk side fundet, at en vis nervemedicin (Prazosin) 
kan svække tendensen til  mareridt,  men da det også har vist  sig, at 
mareridtene kommer tilbage med fuld styrke allerede en til to nætter 
efter,  at  man er ophørt med denne medicin,  forekommer det ikke at 
være nogen holdbar løsning på mareridt-problemet hos PTSD-ramte. De 
to  amerikanske  psykologer  udviklede  derfor  deres  kortvarige 
behandlingsprogram for mareridt-ramte PTSD-ofre, et program som kun 
strakte sig over tre gange to timer i gruppeterapi. 
De to forskere fik på forskellig måde kontakt med 43 PTSD-ramte som i 
høj grad led af hyppigt mareridt, hvad enten de havde fået behandling 
for  deres  PTSD-lidelse  (med  terapi  eller  medicin)  eller  ej.  Disse  43 
personer blev ved lodtrækning fordelt til en terapigruppe (på 21), der 
gennemgik det omtalte det program i grupper på tre til fem personer, 
mens de øvrige 22 personer indgik i kontrolgruppen, der ikke fik nogen 
behandling i samme tidsrum.
Selve behandlingsforløbet indeholdt flere teknikker, men her er det nok 
at beskrive en mere speciel og formodentlig ganske afgørende teknik: 
Personerne i terapigruppen skulle nedskrive deres mareridt og læse dem 
op  for  gruppen,  så  de  fik  de  pågældende  oplevelser  ”helt  frem”  i 
bevidstheden. Desuden fik de anledning til at diskutere, hvad der var 
det specielt pinefulde i forbindelse med disse mareridt i snakken med 
den  lille  gruppe,  hvor  alle  kendte  til  tilsvarende  problemer.  Derefter 
skulle  personerne  i  terapigruppen  –  inden  næste  møde  –  omskrive 
historien i mareridtet, så den fik et mere gunstigt udfald; de kunne f.eks. 
omskrive en oplevelse af hjælpeløshed under et overfald i drømmen til 
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en oplevelse af at have fundet på en metode til at overvinde overfaldet 
eller til at klare sig ud af situationen. Dette ”reviderede” mareridt skulle 
de så læse op ved næste møde og diskutere, hvordan de havde fået 
vendt den negative oplevelse til en positiv. Desuden skulle de hjemme 
gennemgå den positive ”reviderede” historie hver dag i forbindelse med 
en afslapningsøvelse, så de kunne tænke på historien helt uden at blive 
ophidset.
Det er ikke til  at vide, hvor meget specielt  denne teknik med positiv 
omskrivning af mareridt-historier havde virket i sig selv, men hele det 
kortfattede gruppeterapeutiske forløb over seks timer viste sig i hvert 
fald ved forløbets slutning, at have virket særdeles effektivt. I forhold til 
den gruppe, der i samme tidsrum ikke havde fået nogen behandling, 
havde terapigruppen efter behandlingen langt færre mareridt pr. uge, 
væsentlig færre symptomer på PTSD generelt om dagen, klart mindre 
depression  om dagen –  og de følte sig  betydelig  mere  udhvilede og 
friske om morgen, formodentlig som følge af en mindre forstyrret søvn.
Disse  positive  resultater  var  ikke  alene  fastholdt,  men  yderligere 
forbedret ved en efterundersøgelse seks måneder senere, hvor der nu 
kun forekom meget få mareridt i terapigruppen, så de to amerikanske 
forskere er overbeviste om, at deres specifikke mareridt-behandling vil 
få en plads i fremtidens bredere psykologiske PTSD-behandling.
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