
Bliver PTSD-ofre både nervøse og følelsesløse? (2009, 18(1)) 

Vi slutter denne lille serie af artikler om nye undersøgelser over de pinefulde og forstyrrende 

PTSD-lidelser ved at se på endnu en amerikansk undersøgelse, der beskæftiger sig med det 

spørgsmål, vi lige strejfede i den første af disse tre artikler, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt 

manglen på normale følelser, altså ”følelsesløshed” (engelsk: numbing) virkelig er en del af det 

typiske symptommønster ved PTSD. 

De tre centrale symptomer ved PTSD er som tidligere nævnt, en vedvarende uro og 
ængstelse, en tendens til at undgå alt, hvad der minder om traumet, både den ydre og den 
indre (tankemæssige) verden, samt en tendens til ufrivillige genoplevelser (flashbacks) 
vedrørende den traumatiske begivenhed. Flere forskere har ment, at man bør tilføje et 
fjerde symptom til denne symptomliste, nemlig en særlig tab af evne til at reagere med 
almindelige følelser af både positiv art (f.eks. glæde eller kærlighed) og negativ art (f.eks. 
medlidenhed eller vrede) i dagliglivet. De forskere, der mener, at denne følelsesløshed er 
en central del af PTSD, tror især, at det er en uundgåelig konsekvens af den vedvarende 
ængstelse, altså at den kroniske angsttilstand i følelseslivet så at sige blokerer for andre 
naturlige følelser. De forskere, der ikke mener, at følelsesløshed er en fast del af PTSD-
mønstret tror snarere, at de tilstande af følelsesløshed, man finder hos en del PTSD-ofre, 
snarere skal forstås som en efterfølgende depressiv virkning af PTSD-tilstanden – og ikke 
som en del af denne lidelse i sig selv. 

Da man fra adskillige andre undersøgelser ved, at langvarige angstlidelser ofte med tiden glider 

over i depressive tilstande – således at angsten ”afløses” af depression – kan man sige, at det 

sidstnævnte synspunkt indebærer, at følelsesløshed hos PTSD-ofre, hvis det er udtryk for en 

efterfølgende depression, især skulle optræde hos de, der ikke længere oplever så meget angst 

betonet, uro. Lige modsat indebærer det førstnævnte synspunkt – altså at følelsesløshed så at sige er 

en del af den ængstelige uro – at PTSD-ofre med megen angst, også skulle have megen 

følelsesløshed (vedrørende andre følelser). 

For at afgøre dette spørgsmål har en gruppe amerikanske forskere fra bl.a. Harvard 
University analyseret PTSD-tilstanden hos ikke mindre end 345 ofre for alvorlige 
trafikulykker med forskellig tidsmæssig afstand til ulykken. I denne analyse så man ikke 
alene på styrken af de tre centrale symptomer (uro, undgåelse og genoplevelse), men også 
på graden af følelsesløshed og depression. 
Den første af de ovennævnte teorier antager, at styrken af følelsesløshed især hænger nært 
sammen med den ængstelige uro (og de to andre symptomer ved PTSD), mens den anden 
teori indebærer, at følelsesløshed snarere er et senere ledsagefænomen til en eventuelt 
efterfølgende depression, og således snarere hænger sammen med styrken af de 
depressive symptomer end med styrken af PTSD-symptomerne, især vedrørende den 
angstbetonede uro. 
Undersøgelsen gav – heldigvis – et ganske klart svar på dette spørgsmål. Scoringen for 
følelsesløshed viste sig at hænge meget nært sammen med scoringen for ængstelig uro, og 
der var meget mindre sammenhæng mellem følelsesløshed og forskellige symptomer på 
depression hos de mange trafikofre.  

Så selv om denne undersøgelse bekræftede, at depression kunne være en efterfølgende 

senvirkning af længere tids PTSD, så viste undersøgelsen også, at den karakteristiske følelsesløshed 

hos PTSD-ofre typisk forekom samtidig med den ængstelige uro ved PTSD-lidelsen og ikke først 



senere, når der eventuel var stødt depression til den tidligere PTSD-lidelse. Konklusionen på denne 

undersøgelse er altså, at følelsesløshed vitterlig er et karakteristisk symptom ved PTSD – adskilt fra 

eventuelt depression – og således nok bør ses som det fjerde centrale symptom ved denne lidelse. 
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