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ABSTRACT 

Objective: The study assessed the prevalence of posttraumatic stress 

disorder (PTSD) and other psychological consequences of an explosion 

disaster in a residential area in Seest, Denmark, in November 2004. 

Method: A sample of 465 emergency workers (firemen, police, armed 

forces, and home guard forces) was assessed 5 months after the disaster by 

means of standardized instruments. 

Results: 1.6% met the DSM-IV criteria for PTSD and another 6.8% missed 

the full diagnosis by one symptom (subclinical PTSD). In the final 

regression model recent life events, strong sense impressions, lack of 

expressive ability, and lack of subjective security and control together with 

a dismissive attachment style and negative affectivity explained 68% of the 

total HTQ-score, while demographic peritraumatic stressors and 

organizational factors did not contribute to predict the dependent measure. 

Conclusion: The study supports findings from other studies on the relative 

robustness of emergency workers, but it diverges from most earlier studies 

in the field on the importance of a number of traditional predictive factors. 

Future research of emergency workers may benefit from assessing 

personality and other psychological factors to a higher degree.
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INDLEDNING 

Den 3. november 2004 eksploderede fyrværkerilageret ”N.P. Johnsens 

Fyrværkerifabrik” beliggende i Seest, som er en forstad til Kolding. Én 

brandmand blev dræbt, og flere blandt indsatspersonellet fik lettere skader. 

Eksplosionen blev målt til 2,2 på Richterskalaen og forårsagede skader på 

355 huse; 12 virksomheder blev totalt ødelagt, og 176 huse nedbrændte 

eller var skadede i en grad, så borgerne ikke umiddelbart kunne flytte 

tilbage. I slutningen af 2005 opgjorde forsikringsoplysningen, at 87 

bygninger var skadet mere end 50%, og Kolding Kommunes 

Byggesagsafdeling oplyser, at der er givet tilladelse til nedrivning af 94 

huse. Ødelæggelserne løb op i 750 millioner kroner.  

Ud fra omfanget af ødelæggelsen af lokalområdet er denne katastrofe den 

alvorligste i Danmark siden anden verdenskrig, selv om andre katastrofer 

har kostet mange flere menneskeliv. Indsatsen var ligeledes en af de 

allerstørste, hvor det sammenlagt skønnes, at over 3000 medarbejder fra 

forskellige offentlige institutioner har bidraget til løsningen af opgaver i 

forbindelse med katastrofen. 

I den indledende fase af katastrofen deltog ca. 800 indsatsfolk – 350 

brandfolk, 150 politibetjente og 300 hjemmeværnsfolk. Ydermere deltog en 

lang række beredskaber undervejs i indsatsen: 36 kommunale 

redningsberedskaber, 5 statslige beredskabscentre, 14 politikredse, 

Flyvevåbnet, Hæren, Hjemmeværnet, Politihjemmeværnet, Falck, Kolding 

Sygehus, Kolding Kommune, Vejle Amt, en lang række specialenheder, 

skadesservicefirmaer o.m.a. Det skønnes, at omkostningerne til indsatsen 

udgjorde ca. 50 millioner kroner. 



 6

Formålet med den foreliggende rapport er at undersøge de psykologiske og 

sociale følgevirkninger hos indsatspersonellet. 
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FUND FRA ANDRE UNDERSØGELSER 

Selv om der er unikke forhold ved hver eneste katastrofe, er det muligt at 

finde fællestræk ved forskellige former for katastrofer og på den måde 

udnytte noget af den viden, som er genereret i tidens løb. I det følgende vil 

en række undersøgelsesfund blive omtalt for at skabe en forståelsesramme 

og for at kunne foretage relevante sammenligninger. 

I nedenstående tabel I gennemgås en række undersøgelsesfund, der er 

ordnet efter, hvornår dataindsamlingen har fundet sted, idet vi forventer 

stærkere reaktioner kort tid efter, katastrofen har fundet sted (Kessler et al., 

1995). Der er i et begrænset antal tilfælde brugt de samme 

undersøgelsesredskaber, hvilket reducerer muligheden for at foretage 

sammenligninger på tværs af undersøgelserne. De hyppigst anvendte 

redskaber er Impact of Events Scale (IES) og General Health Questionnaire 

(GHQ) i en eller anden form. Da posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD 

diagnosen) først kom til i 1980 (American Psychiatric Association, 1980), 

har ældre undersøgelser ikke brugt denne diagnose. I 1985 undersøger 

Durham et al. som de første PTSD hos katastrofeofre i USA. 

 Metoden, hvormed man bestemmer PTSD tilstanden, har betydning for 

målingen af omfanget af PTSD. Når man benytter interviews, er der risiko 

for interviewerbias, dvs. at personlige forhold hos intervieweren og den 

adspurgte kan påvirke resultaterne. Derfor, og pga. omkostningerne, 

anvender mange i dag forskellige selvrapporteringsskemaer, som har vist 

sig at være meget pålidelige (Norris & Kaniasty, 1992). En fordel ved 

mangfoldigheden er, at mange interessante og potentielt vigtige forhold er 

undersøgt – vi ved blot ikke altid, om resultaterne kan generaliseres mht. 

andre katastrofer. 
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Tabel I. Oversigt over undersøgelser af psykiske efterreaktioner hos redningsfolk efter deltagelse i en katastrofeindsats. 

Katastrofe Forfatter Måleredskaber og 
deltagere 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

Explosion på Piper 
Alpha- boreplatform 

Alexander & Wells 
(1991) 

HAD (1),  EPQ (2),  IES 
(3) og FLOTTA M.Q. 
(4) 
n = 90 politimænd 
53 % eksponerede 47 % 
ikke- eksponerede 
(kontrolgruppe)  

T1: Tre mdr. før 
(skema 1 & 2) 
T2: Umiddelbart efter 
(skema 3 & 4) 

Lavere scores på alle 
belastningsmål efter 
katastrofen 

Gruppesammenhold, 
forberedelse, og social 
støtte både under og efter 
katastrofen.  

Alexander L. 
Kielland-
boreplatform  

Ersland, Weisæth & 
Sund (1989) 

IES m.fl. 
n = 134  
75 % frivillige 
redningsfolk 
18 % professionelle 
redningsfolk 
(7% opgav ikke 
information herom)  

T1: 7 dage efter  
T2: 21 dage efter  
T3: 8-10 mdr. efter  

Høj belastningsgrad Høj IES score (T1 & T2) 
var associeret med høj 
belastningsgrad (T3).  
Erfaring havde en positiv 
effekt. 

Hotelbrand Hytten & Hasle 
(1989) 

Modificeret skala fra 
Ersland et al. (1989), 
inkl. IES 
n = 58 frivillige 
brandmænd 

T: Gnsn. 14 dage efter Angst, rastløshed, 
hyperaktivitet, 
forsagthed og 
irritabilitet 

Praktisk erfaring var 
forbundet med 
modstandsdygtighed. 

Norsk snelavine, som 
begravede et hold 
soldater på øvelse. (1 
død og 5 kvæstede.)   

Johnsen, Eid, 
Løvstad & 
Michelsen (1997) 

IES, PTSS-10 m.fl. 
n =  133 soldater  
(ved T2 n = 94) 
 
3 grupper: 
Gr 1: Begravet i sne 

T1: 2 uger efter 
T2: 4 mdr. efter  

Gr 1 & G2 højere på 
IES og PTSS-10 
end Gr 3   
 
T1:  
Gr 1: 9 % PTSR 

Lave scores på mestring 
var associeret med større 
belastning.  
Eksponeringsgrad var 
associeret med 
symptomniveau. 



 9

Katastrofe Forfatter Måleredskaber og 
deltagere 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

Gr 2: Redningsfolk 
Gr 3: Kontrolgruppe 

Gr 2: 10 % PTSR 
Gr 3: 4 % PTSR  
  
T2: 
Gr 1: 12 % PTSR 
Gr 2: 0 % PTSR 
Gr 3: 3 % PTSR 

Flystyrt ved 
Pittsburgh.  
(alle 132 
ombordværende 
døde)  

Schooler, Dougall & 
Baum (1999) 

IES, GSI fra SCL90-RI 
og ITQ 
 
n = 118 
59% frivillige  
redningsfolk 
35% professionelle 
redningsfolk 
(6% opgav ikke 
information herom) 
 
3 grupper (intrusion): 
Gr 1: Tanker om 
begivenhed uden cues 
Gr 2: Tanker om 
begivenhed som følge af 
cues 
Gr 3: Ingen tanker om 
begivenhed 

T1: 4-8 uger  
T2: 6 mdr. efter 
T3: 9 mdr. efter 
T4: 12 mdr. efter 

T1, T3 & T4:  
Gr 1 større 
belastningsgrad og 
højere score på IES 
intrusion end  Gr 2 & 
Gr 3. 
 
T2:  
Gr 1 & Gr 2 større 
belastningsgrad end 
Gr 3 
 
T4: 
Gr 2 større 
belastningsgrad end 
Gr 3 
 
 

 

Mount Erebus- 
flystyrt 

Taylor & Fraizer 
(1982) 

HSCL, POPS, SCAG 
238 m.fl.  

T1: Umiddelbart efter 
T2: 3 mdr. efter  

Ændring af sovevaner, 
appetit, følelser og 

I starten var de yngre mest 
belastede, men efter 20 
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Katastrofe Forfatter Måleredskaber og 
deltagere 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

 
n = 156 professionelle 
(bjergbestigere, 
politifolk, 
retsmedicinere, 
tandlægere, balsamister, 
pataloger og personer, 
som arbejdede på 
Antarktis) 

T3: 20 mdr. efter sociale aktiviteter mdr. var det de ældre. 
 
Indre billeder (’imagery’) 
var hjælpsomt ved 
håndtering af lig. 

1) Gander 
Newfoundland- 
flystyrt  
2) USS Iowa- 
katastrofe, 
3) simuleret kemisk 
og biologisk  
krigsførelse 

Ursano & Fullerton 
(1990) 

Interviews og 
observationer 
 
n = 450 redningsfolk 

T1: Under indsats 
T2: Nogle mdr. efter 
 

Forhøjet stressniveau Erfaring virker 
beskyttende. 
Følelsesmæssig 
involvering øgede stress. 

Ash Wednesday 
bush-brande 

Berah, Jones, & 
Valent (1984) 

Spørgeskema udviklet 
af forfatterne 
 
n = 19 frivillige  

T: 4 uger efter  Forhøjet stressniveau. At arbejde med andre 
redningshold var mest 
stressende. 

Grainsville- 
togulykke,  
Australien  

Raphael, Singh, 
Bradbury & 
Lambert (1983-84) 

Spørgeskema udviklet 
af forfatterne 
 
n = 95 redningsfolk 

T: 1 mdr. efter 20 % udviste sequelae 
(angst, depression, 
insomnia)  

Uklarhed om rolle øgede 
risiko for negativ 
udvikling. 

Skibsforlis (1 død og 
9 kvæstede) 
 

Johnsen, Eid, 
Laberg & Thayer 
(2002) 

IES, PTSS-10, GHQ-30 
samt spørgsmål om 
tidligere oplevede 

T1: 3 uger efter 
T2: 4 mdr. efter 
T3: 12 mdr. efter  

ASD-symptomniveau 
var højt sammenlignet 
med normativ 

Flere traumerelaterede 
symptomer hos tidligere 
eksponerede. Gentagen 
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Katastrofe Forfatter Måleredskaber og 
deltagere 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

 traumer.  
 
n = 82 officerer i 
søværnet  
(n= 67 ved T2 & T3) 
 
To grupper:  
Gr 1: Ikke tidligere 
udsat for traume (n = 
24)  
Gr 2: Tidligere udsat for 
min. to traumer (n=8) 

 
 

kontrolgruppe. 
Symptomniveau faldt 
gradvist hos ikke 
tidligere eksponerede 
personer.   
Symptomniveau steg 
hos tidligere 
eksponerede fra T2  
til T3.  
 
 

eksponering førte til 
sensitivering. 
 
 
 
 

Flyopvisnings-
ulykke ved Ramstein 
Air Force Base i 
Tyskland 

Brandt, Fullerton, 
Saltzgaber, Ursano 
& Hollowway 
(1995) 

n = 252 redningsfolk og 
medarbejdere indenfor 
sundhedssystemet 
 
Grupper: 
Gr 1: Deltog aktivt i 
redningsarbejdet  
Gr 2: Deltog ikke i 
aktivt i redningsarbejdet

T: 6 uger efter 
 
 

 Især Gr 1 var belastede. 
Identificering ved 
redningsarbejdet, følelser 
af hjælpeløshed og 
skyldfølelse samt psykisk 
distancering var 
belastende. 
 
 

Snelavine i en 
Islandsk landsby med 
479 beboere 
(20 døde, massive 
ødelæggelser) 

Haraldsdottir, Elklit 
& Gudmundsdottir, 
(submitted) 

GHQ, PTSS-10, IES, 
CSS & CSQ 
 
n = 86 
60 % frivillige fra 
Vestfjorderne Island 
40 % professionelle fra 

T: 3 mdr. efter Højere 
symptomatologi 
blandt professionelle 
end frivillige 
 
Professionelle:  
79 % PTSD  

Stressorer og 
hjælpeløshed havde størst 
effekt på udviklingen af 
symptomer.  
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Katastrofe Forfatter Måleredskaber og 
deltagere 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

Reykjavik 
  
 

Frivillige: 
15 % PTSD 
 
Professionelle: 
100 % højt 
stressniveau 
Frivillige:  
27 % højt stressniveau

Bush-brand i 
Australien 

McFarlane (1988a) TFS, IES & GHQ-12 
 
n = 469 
Frivillige redningsfolk 

T: 4 mdr. efter Belastning og 
psykiatrisk 
dysfunktion 

Der var ikke en direkte 
association imellem 
belastning og patologi. 

Omagh-bomben i 
Nordirland 
(29 døde, 300 
kvæstede) 
 

Luce, Firth-Cozens, 
Midgley & Burges 
(2002) 

PSS-SR 
 
n = 1064 professionelle 
fra lokale sygehuse 
 
50 % var direkte 
involveret i katastrofen 
 
 

T: 4 mdr. efter 
 
 

Personer, der var 
direkte involverede 
havde signifikant 
højere PTSD score 
end ikke-involverede.  
 
Over halvdelen af 
dem, der havde 
moderate til alvorlige 
symptomer havde ikke 
søgt professionel 
hjælp. 

Personlige kvæstelser, død 
eller kvæstelse af 
nærtstående personer, 
døde, vidne til traume, 
tidligere traume og 
tidligere følelsesmæssige 
vanskelligheder var 
relateret til højere PTSD 
scores. Personer, der 
havde søgt professionelle 
hjælp som følge af 
begivenheden havde 
højere PTSD scores  

Loma Prieta 
jordskælv, der førte 
til kollaps af 

Marmar,Weiss, 
Metzler, Ronfeldt & 
Foreman, (1996). 

IES, PEDS m.fl. 
 
n = 439 redningsfolk  

T: 1.5 år, (gns. for Gr 
1) og 3.3 år (gns. for 
Gr 2) 

9% med 
psykopatologisk 
symptomniveau. 

Eksponeringsgrad, 
peritraumatisk 
følelsesmæssig stress og 
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Katastrofe Forfatter Måleredskaber og 
deltagere 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

motorvej 
 

(politifolk, brandmænd, 
ambulancefolk/skade-
stuepersonale og 
vejarbejdere) 
 
Gr 1: 45 % eksponerede 
Gr 2: 55 % ikke- 
eksponerede 
(kontrolgruppe) 
 
 
 

   
Eksponerede 
rapporterede større 
oplevet trussel og flere 
sygedage end ikke-
eksponerede. 
Symptomniveauet var 
dog det samme i 
begge alle grupper. 
 
Ambulancefolk/ 
skadestuepersonale 
rapporterede højere 
grad af dissociation 
end politifolk.  
Ambulancefolk/ 
skadestuepersonale og 
vejarbejdere 
rapporterede flere  
symptomer end 
politifolk og 
brandmænd. 

dissociation, større 
oplevet trussel og mindre 
forberedelse var associeret 
med belastningsgrad.  

Loma Prieta 
jordskælv i 
Californien 

Dyregrov & 
Solomon (1991) 

Spørgeskema udviklet 
af forfatterne 
 
n = 23 professionelle  

T: 6 mdr. efter Tristhed, træthed, 
frustration og 
uvirkeligheds-følelse 

Forberedelse en 
beskyttende faktor mod 
stress.  

Bush-brand i 
Australien 

McFarlane (1988b) EPI og interviews 
 

T: 4 mdr.  24 % PTSD 
 

Introversion, neuroticisme 
og tidligere psykiatrisk 
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Katastrofe Forfatter Måleredskaber og 
deltagere 

Tid efter katastrofen Symptomer Faktorer forbundet med 
symptomer 

Frivillige brandfolk 
n = 45  
Med PTSD n = 11 
Uden PTSD n = 34 

Psykiatrisk 
dysfunktion og 
belastning 

sygdom i familien havde 
betydning for udviklingen 
af PTSD 

Oklahoma City-
bombning 
(mange døde og 
tilskadekomne) 

North, Tivis, 
McMillen, 
Pfefferbaum, Cox, 
Spitznagel, Bunch, 
Schorr & Smith 
(2002)  

Interviews 
 
n = 181 brandfolk 

T: 9 mdr. efter 13% PTSD  

Loma Prieta 
jordskælv, der førte 
til kollaps af 
motorvej 

Marmar, Weiss, 
Metzler, Delucchi, 
Best & Wentworth 
(1999). 

IES, PDEQ-SV, GSI 
m.fl. 
 
n = 322 redningsfolk 
(politifolk, brandmænd, 
ambulancefolk, 
skadestuepersonale og 
vejarbejdere)  

T1: 1.9 år efter 
T2: 3.5 år efter  

Trods moderat 
symptombedring fra 
T1 til T2 sås en 
forhøjet risiko for 
kroniske belastnings-
symptomer.  

Peritraumatisk 
dissociation forklarede  
PTSD symptomer bedre 
end eksponeringsgrad, 
tilpasning, erfaring, 
kontrolfokus, social støtte 
og generelle dissociative 
tendenser.  

Bush-brand i 
Australien 

McFarlane (1988c) IES, GHQ-12, EPI og 
tidl. psykisk sygdom.  
 
n = 469 frivillige 
brandfolk 

T: 25 mdr. efter PTSD Kombinationen af 
traumefaktorer og 
peritraumatiske- faktorer 
forudsagde PTSD 
udvikling. 

Bush-brand i 
Australien 

McFarlane (1988d) GHQ-12 og interviews 
 
n = 50 

T: 42 mdr. senere PTSD Forstyrrelser i 
opmærksomhed og 
koncentration var bedst til 
at forudsige PTSD 
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Et antal undersøgelser har påvist general modstandsdygtighed hos 

redningsfolk efter katastrofer (Duckworth, 1986; Ersland & Weisæth, 

1989; Alexander & Wells, 1991; Marmar et al., 1999; Weiss et al., 1995). 

Alexander & Wells (1991) var så heldige at have baseline data for en 

gruppe politifolk fra 3 måneder før Piper Alpha boreplatformskatastrofen. 

Disse kunne sammenlignes med resultaterne af målinger foretaget blandt 

dem, umiddelbart efter at de havde deltaget i katastrofeindsatsen. De fandt 

ingen øgning i forekomsten af PTSD og psykologisk belastning blandt 

politifolkene imellem disse to tidspunkter, og belastningsgraden var heller 

ikke højere end i en kontrolgruppe, der deltog i indsatsen. Forfatterne 

forklarede dette fund med politiets hensigtsmæssige mestringsstrategier 

samt organisations- og ledelsesfaktorer, da politifolkene var godt forberedte 

på opgaven og modtog megen social støtte både under og efter indsatsen. 

I deres undersøgelse af reaktioner efter en kritisk begivenhed 

sammenlignede Marmar et al. (1996) to grupper af indsatspersonale, der 

tidligere havde deltaget i katastrofe-redningsarbejde – efter henholdsvis 

Loma Prieta jordskælvet og en sammenstyrtning af I-880 motorvejen – og 

en kontrolgruppe, der ikke tidligere havde deltaget i katastrofearbejde. De 

fandt en 9 % PTSD prævalens blandt deltagerne i undersøgelsen, og de tre 

grupper var ikke forskellige fra hinanden i symptomniveau, dvs. 

kontrolgruppen havde et lige så højt symptomniveau som de to andre. 

North og kolleger (2002) fandt 13 % PTSD prævalens blandt brandmænd, 

der deltog i redningsarbejdet efter Oklahoma City eksplosionen, som 

indebar mange døde og kvæstede. I lyset af de opgaver brandmændene var 

involveret i, herunder fjernelse af døde og fysisk kontakt med kropsdele 

m.m., er PTSD prævalensen relativt lav. Til sammenligning havde 45 % af 

befolkningen, der var eksponeret for den samme eksplosion, en psykiatrisk 
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lidelse 6 måneder senere, og 34,4 % havde PTSD (North, Nixon, Shariat, 

Mallonee, McMillen, Spitznagel & Smith, 1999). North et al. (2002) 

antager at selvselektion til redningsarbejde, arbejdsgivernes valg af 

professionelle begrundet i strenge fysiske og psykiske krav, tilvænning og 

hærdning pga. jobmæssig erfaring samt psykisk forberedelse på de mere 

groteske aspekter ved en katastrofe var beskyttende faktorer, der gjorde, at 

redningsfolkene var mere modstandsdygtige overfor de psykologiske følger 

af katastrofer end andre beboere i området. 

Efter ”Estonias” forlis, hvor 859 af de 996 mennesker, der var ombord på 

færgen, døde, undersøgte Lindeman, Saari, Verkasalo & Prytz (1996) de 

psykologiske følger af katastrofen hos 300 medarbejdere ombord på en 

anden finsk færge, der deltog i redningsarbejdet efter katastrofen. En uge 

efter katastrofen oplevede 70 % af medarbejderne moderat eller alvorlig 

frygt, generelle traumesymptomer i form af depression, angst, 

koncentrationsproblemer, irritabilitet og gentagne tanker om og billeder af 

begivenheden, og 30 % havde somatiske symptomer. Deltagerne i denne 

undersøgelse var ikke trænede redningsfolk, men almindelige 

færgemedarbejdere, der forsøgte at hjælpe, dog uden held, da de ikke 

kunne gøre meget for at redde ofrene op fra vandet. Dette er muligvis en af 

årsagerne til den høje belastning hos personalet, da oplevelsen af 

hjælpeløshed er en af de stressorer, der er forbundet med stor belastning 

efter katastrofer (f.eks. Duckworth, 1986; Fullerton, McCarroll, Ursano & 

Wright, 1992; Paton, 1989; Raphael, Singh & Bradbury, 1980; Raphael et 

al., 1983-84). I en opfølgende undersøgelse af færgemedarbejderne 8 mdr. 

efter katastrofen rapporterende de fleste mandlige medarbejdere, at de var 

blevet symptomfri, mens 24 % af kvinderne stadig havde generelle 
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traumesymptomer, der oftest var forbundet med frygt og angst, og 10 % 

havde stadig somatiske symptomer. 

Andre forskere har fundet en lige så høj prævalens af posttraumatiske 

symptomer hos redningsfolk som hos kontrolgrupper, der ikke har været 

udsat for en katastrofe (Jones, 1985; Ursano et al., 1995) og en lige så høj 

prævalens som hos ofrene selv (Johnsen, Eid, Lovstad & Michelsen, 1997). 

I sidstnævnte undersøgelse af et hold norske soldater blev målinger 

foretaget 2 uger (n = 133) og 4 måneder (n = 94) efter, at de havde været 

ramt af en snelavine under en vinterøvelse. Deltagerne blev opdelt i tre 

undergrupper: (1) De der blev begravet i sneen, (2) Uforberedte 

redningsfolk, dvs. soldater fra det samme hold der var til stede og hjalp ved 

redningen og (3) En kontrolgruppe bestående af soldater fra det samme 

hold der ikke var til stede ved øvelsen. To uger efter begivenheden havde 

henholdsvis 9 % og 10 % af ofrene og redningsfolkene posttraumatiske 

reaktioner sammenlignet med 4 % i kontrolgruppen. Et interessant fund fra 

denne undersøgelse er, at prævalensen af posttraumatiske reaktioner ved 

den senere måling, fire måneder efter lavinen, var 12 % blandt ofrene og 3 

% blandt kontrolgruppen, hvorimod ingen af redningsfolkene havde den 

slags reaktioner, selv om de hverken havde træning eller erfaring i 

redningsarbejde og trods den relativt høje prævalens af akutreaktioner i 

forhold til kontrolgruppen. 

Raphael et al. (1983/84) lavede en undersøgelse af 95 personer, der deltog i 

redningsarbejdet efter en voldsom togulykke i Australien. Deltagerne blev 

opdelt i 3 grupper: (1) rednings- og organisatorisk mandskab, (2) 

psykosocialt støttende mandskab og (3) medicinsk mandskab. Resultaterne 

viste, at 81 % af deltagerne oplevede begivenheden som stressende, og at 

de hyppigst nævnte stressorer var følelsen af hjælpeløshed, graden af 
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ødelæggelse, synet og lugten af lig, de pårørendes angst og det at arbejde 

under pres. Forfatterne antager, at klare roller kunne have en effekt på den 

oplevede belastning, således at klare roller, der medfører, at 

redningsfolkene kan handle på en effektiv måde, beskytter mod frustration 

og følelser af hjælpeløshed; men når rollerne er uklare, og individet ikke 

kan handle på en effektiv måde, vil det medføre stress, frustration, 

hjælpeløshed og depression. 

Haraldsdottir, Elklit & Gudmundsdottir (submitted) sammenlignede 

reaktionerne hos professionelle og frivillige redningsfolk efter en snelavine 

i en lille landsby med 479 beboere på det islandske vestfjordsområde. 

Denne katastrofe medførte en massiv ødelæggelse af byen, 45 mennesker 

blev begravet i sneen, og 20 af dem døde. Ni måneder tidligere havde en 

anden snelavine ramt en lille by i nærheden og dræbt 14 mennesker, heraf 8 

børn. Trods mere træning, bedre definerede roller og en formodning om 

bedre psykisk forberedelse blandt de professionelle - samt det forhold at de 

frivillige var fra området - var de professionelle traumatiseret i langt højere 

grad end de frivillige (79 % sammenlignet med 15 % med PTSD). 

Resultaterne af denne undersøgelse peger på, at stressorer forbundet med 

de konkrete omstændigheder havde en større betydning for udviklingen af 

traumesymptomer end den fysiske og psykiske forberedelse. Ved denne 

katastrofe var redningsfolkene fra Reykjavik forhindret i at komme af sted 

til katastrofeområdet i et stykke tid pga. vejrforholdene, og da de endelig 

kom af sted, var den eneste mulige måde at nå frem til katastrofeområdet at 

sejle dertil i et voldsomt stormvejr. Det er således meget sandsynligt, at de 

professionelle pga. omstændighederne kan have oplevet en høj grad af 

hjælpeløshed og måske dødsangst under sejlturen. 
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Sammenfattende for de tidligere undersøgelser tegner der sig et billede af 

en gruppe med generel høj modstandsdygtighed i forhold til at modstå 

belastninger efter katastrofeoplevelser. Undersøgelserne er kendetegnet ved 

stor variation mht. katastrofernes art og heterogenitet i deltagernes 

arbejdsfunktion. Resultaterne peger på at følgende organisatoriske faktorer 

har en beskyttende funktion: godt sammenhold, god ledelse, forberedelse 

og erfaring, mens rolleuklarhed, følelsesmæssig identifikation med ofrene 

og eksponeringsomfang (herunder antal døde og kvæstede under 

redningsaktionen) er risikofaktorer sammen med personlighedsmæssige 

faktorer, tidligere traumer og psykiske problemer. Peritraumatisk 

dissociation, graden af oplevet livsfare, oplevet hjælpeløshed og 

skyldfølelser ser ud til at være gode prædiktorer for symptomudvikling. 

Følelsesmæssig involvering er en belastningsfaktor i en undersøgelse 

(Ursano & Fullerton, 1990), mens psykisk distancering er en 

belastningsfaktor i en anden lignende undersøgelse fra samme gruppe 

forskere (Brandt et al., 1995). Selvom der tegner sig et meget overordnet 

billede af hvad der hæmmer og hvad der fremmer udvikling af psykiske 

problemer hos professionelle, er hvad man kunne kalde en ”sikker” viden 

inden for området alligevel beskeden. Relativt få forhold er blevet 

undersøgt og graden af traumatisering er stort set ikke blevet undersøgt 

med et adækvat redskab, ligesom betydningen af forskellene i 

arbejdsmæssig funktion er dårligt belyst. Der er derfor brug for langt mere 

forskning i de psykosociale eftervirkninger hos indsatspersonel både efter 

katastrofer og efter mere almindeligt forekommende ulykker, som kan have 

en kumulativ effekt, når organisatoriske eller private forhold samtidig 

udgør en belastning.
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KVALITATIV DEL  

I spørgeskemaet spørges indsatspersonellet om, ”Hvad var det værste, du 

oplevede i forbindelse med katastrofen og dens efterforløb?”, og ”Hvad var 

det bedste eller mest glædelige, du oplevede i forbindelse med katastrofen 

og dens efterforløb?”. I slutningen af spørgeskemaet er der ligeledes 

mulighed for at nedskrive andre kommentarer.  

På baggrund af deres udsagn lader vi i det følgende indsatspersonellet selv 

beskrive katastrofen, som de oplevede den. De enkelte udsagn 

repræsenterer tanker, følelser, meninger, holdninger og giver indtryk af de 

enkeltes situation og handlinger under katastrofen. Udsagnene er 

kategoriseret jf. nedenstående overskrifter på baggrund af deres indhold. 

Indsatspersonellets fortælling bringes i en kronologisk ramme, som 

suppleres af faktuelle informationer om katastrofen og dens forløb for at 

gøre det muligt at få et helhedsindtryk af katastrofen og deres situation. 

Disse informationer stammer fra Kolding Kommunes hjemmeside, Politiets 

tværfaglige redegørelse ”Fyrværkerikatastrofen i Kolding 2004”, 

Beredskabsstyrelsens ”Fyrværkeriulykken i Kolding 2004” samt artikler fra 

massemedierne, primært JydskeVestkysten. 

 

Brandens start – den indledende fase 

Alarmering og førsteindsats 

Branden starter lidt før kl. 14 i forbindelse med, at en medarbejder på 

fyrværkerifabrikken under losning af en halvfuld container taber en kasse 

med fyrværkeri, som selvantænder og starter en kædereaktion. Politi og 

brandvæsen modtager anmeldelsen fra alarmcentralen kl. 14.02 og er på 
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stedet få minutter efter med en indsatsleder fra Redningsberedskabet, et 

slukningstog, politifolk, samt politiets indsatsleder.  

Det er ikke muligt at komme tæt på den brændende containers åbne ende 

som følge af manglende sigtbarhed (røg) og antændt fyrværkeri, der i større 

omfang skydes ud af containerne. Derfor koncentrerer brandfolkene sig om 

at nedkøle de lukkede containere og hindre brandudbredelsen. Der bliver 

behov for yderligere assistance, og endnu et slukningstog rekvireres fra 

Falck – senere rekvireres et 3. slukningstog fra Koldings kommunes 

Redningsberedskab bemandet med frivillige brandmænd, samt flere 

vandtankvogne.  

Sideløbende med brandindsatsen evakuerer politiet beboerne inden for en 

radius af først 100 m fra fabrikken, siden 500 m – en utaknemlig og 

vanskelig opgave, som flere beboere ikke har forståelse for. De fastholder, 

at ”det jo kun er en container”.  

Kl. 14.45 vurderes det, at indsatsstyrken er stor nok til at løse opgaven og 

kl. 15.15 vurderes det, at situationen er under kontrol, da brandintensiteten i 

containerne er mærkbart faldende. Planen er herefter at foretage endelig 

slukning, når røgudviklingen er faldet yderligere. 

 

Indsatsarbejdets karakteristika 

Mange som er tæt på skadestedet oplever, at situationen er kaotisk. Det er 

svært at få overblik pga. den kraftige røg samtidig med, at støjniveauet er 

meget højt som følge af det eksploderende fyrværkeri: 

”Den larm og uro der var i området” 
”Den megen lyd og lyspåvirkning i området” 
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Det er heller ikke grundløst, at et centralt tema er faresituationen og frygt 

for eget og kollegers liv og helbred: 

”At raketter sprang tæt på os” 
”Det at være i fare for at blive ramt af ukontrollerbar fyrværkeri” 
”Ikke rigtig at vide om der kom noget flyvende gennem luften” 
”At situationen var ude af kontrol de første timer” 
”At situationen var værre end jeg først havde forestillet mig” 
”Sikkerhedsafstanden” 
 

En uventet containereksplosion 

I og med at det vurderes, at branden er under kontrol, er det derfor uventet 

og overraskende, at en af de brændende containere eksploderer kl. 15.25. 

På dette tidspunkt er der indsat 34 personer og 12 køretøjer på skadestedet. 

Ved eksplosionen omkommer en frivillig brandmand fra 

Redningsberedskabet i Kolding, og et antal kommer til skade, idet de kastes 

omkuld eller får forbrændinger. I alt går 9 udrykningskøretøjer tabt. 

Situationen er yderst alvorlig og dramatisk og beskrives af flere som det 

værste; bl.a. på baggrund af den uventede eksplosion: 

”Uvidenhed omring eksplosionsfare” 
 
Men især beskrives temaer, som handler om utryghed samt fare og egen 
sikkerhed: 
 
”At være ubeskyttet ved det første brag” 
”Da jeg blev blæst omkuld ved den første eksplosion” 
”Tag fra container der dalede ned mod mig og kolleger” 
”Befandt mig ved en brændende lagerbygning, da fyrværkeri på bygningens metal tag 
eksploderede, således at fragmenter herfra fløj tæt forbi” 
”Flyvende vragdele fra eksplosionen” 
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Umiddelbart herefter beordres tilbagetrækning og der ydes førstehjælp. I 

fasen, hvor indsatslederne forsøger at få overblik, høres flere meldinger på 

radioerne om, at der er adskillige dræbte og tilskadekomne brandfolk. 

Politiets indsatsleder slår katastrofealarm, og kl. 15.32 – 7 minutter efter 

den første eksplosion – eksploderer den anden åbne container. Kl. 15.38 

aktiveres sirenevarsling og der udsendes beredskabsmeddelelse på 

Danmarks Radios Kanal 94 om evakuering af beboerne til Bakkeskolen. 

 

Død og tilskadekomst 

Der ydes førstehjælp til den livløse brandmand Max Jørgensen, men 

branden er ude af kontrol og har bredt sig til to af lagerhallerne og flere 

køretøjer samtidig med, at fyrværkeri bliver slynget rundt i området, 

hvilket nødvendiggør hurtig tilbagetrækning. At efterlade en død kollega er 

svært for både kolleger og ledere: 

”Ikke at kunne få Max med ud af området” 
”At måtte efterlade en død brandmand” 
 
Situationen er voldsom inde i og umiddelbart uden for området, hvor 

indsatspersonellet konfronteres med konsekvenserne af eksplosionerne, og 

et centralt tema er frygt for kollegers liv og helbred: 

”Den første eksplosion med skadet mandskab og dødelig udgang” 
”At se en brandmand med brækket næse, efter at der var fløjet en raket gennem hans 
Dräger maske” 
”Den første eksplosion med skadet mandskab og dødelig udgang” 
”At se sine kolleger hårdt kvæstede” 
”En brandmand var meget tæt på at komme til skade” 
”Da 3 brandmænd kom gående op ad Seestvej med et tomt blik i øjnene, som om alt var 
tabt” 
”Det ikke at vide hvor alvorligt øvrige redningspersoner var kommet til skade” 
”At jeg ikke kunne få kontakt med min bror, der også er brandmand” 
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Generelt er uvisheden og frygten stor: 

”Tanken om døde kolleger efter 15.30 braget” 
”Den første container der eksploderede, idet jeg vidst, at flere af mine kolleger opholdt 
sig i umiddelbar nærhed” 
”Tvivlen om vores egen sikkerhed, og om hvor mange omkomne der var” 

I eftermiddagstimerne reorganiseres indsatsen – og der forsøges 

gennemført en brandbegrænsende indsats i området op til de brændende 

fabrikshaller – men brandens intensitet tiltager, hvorfor planen er, at trække 

alle brandstyrker til det nærliggende køretekniske anlæg. Herfra skal de 

indsættes, når det atter er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at opholde sig i 

området. 

 

Kaos, usikkerhed og koordinering 

Der kommer konstant nye styrker til udefra. Flere beskriver, at det værste 

er manglende overblik, uvidenhed og usikkerhed: 

”Tiden fra vi blev kaldt til Kolding (kl. 16) til vi vidste, hvad der var sket” 
”Mængden af kaos. Kom fra Herning i 3 x ASP med én leder. Han forsvandt, og vi 
måtte klare os selv, hvilket vi heldigvis var udd. til” 
”Usikkerhed” 

I situationen er der større behov for ledelse, koordinering og information 

end det er muligt at modsvare, hvilket opleves som problematisk: 

”MANGLENDE KOORDINERING” 

”Manglende ordre til mig i opstarten” 
”Uvisheden om, hvad der foregik i starten, grundet dårligt kommunikationsudstyr” 
”Manglende information om, hvad der skete i indsatsområdet” 
”At man ikke vidste, hvad man kom ned til, før vi stod der” 
 

I flere situationer oplever indsatspersonellet ventetid, som ligeledes 

beskrives som det værste. 
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Afspærring og evakuering 

Sidst på eftermiddagen vurderer indsatsledelsen, at den voldsomme brand 

vil medføre en meget stor eksplosion. Politihjemmeværnet og 

Hjemmeværnet har etableret afspærring af området og i tilknytning til dette 

opleves som det værste: 

”AT NÆGTE BEBOERE ADGANG TIL DERES HJEM” 
”At måtte forlade posten uden at kunne få nysgerrige væk!” 
”At civilbefolkningen ikke altid ville følge vores instrukser om at forlade området mht. 
egen sikkerhed” 
”Alle de nysgerrige der kom hen og spurgte ’hvor kan man bedst se det’ – usmageligt” 

 

Imens fortsætter politiet evakueringen, som nu er et kapløb med tiden. Efter 

containereksplosionerne er området udvidet til en radius på 1000 m, og da 

Bakkeskolen viser sig at ligge inden for denne radius, afløses den i stedet af 

Aalykkeskolen. Herefter omfatter det evakuerede område ca. 750 boliger, 

og det kræver en høj grad af koordinering at få evakueret alle vejene med 

risiko for fejltagelser, hvor det værste ville være: 

”At jeg skulle glemme en vej i evakueringen, da jeg fordelte områderne til patruljerne” 
 

Politiet løber fra hus til hus, men det er fortsat ikke lige let at evakuere 

beboerne og få tømt området, hvor det værste er: 

”At nogle af beboerne ikke ville evakueres” 
”Mange af de ældre, der skulle evakueres, forstod ikke alvoren af det, og alting gik 
meget langsomt” 
”At folk ikke efterkommer anvisninger” 
”Frustrationen over, at civile stadig kom gående ind i området” 
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Det store brag 

Kl. 17.42 gentager politiet sirenevarslingen og udsender ny 

beredskabsmeddelelse om evakuering af området. I forlængelse af 

sirenevarslingen – kl. 17.45 – kommer ”Det store brag”, som består af 3 

voldsomme eksplosioner med sekunders mellemrum. Det vurderes, at 800 

brutto tons fyrværkeri eksploderer, og der rejser sig en rødglødende 

paddehattesky, som oplyser det mørklagte område og følges af en voldsom 

trykbølge. Jordrystelserne svarer til 2,2 på Richterskalaen. De enorme brag 

går over i en øredøvende buldren, som varer ved i flere minutter, imens alt 

lige fra mindre fyrværkerirester til tonstunge bygningsdele flyver rundt i 

luften. Det store brag og eksplosionens karakteristika beskrives af mange 

som det værste: 

”Det syn man fik, da man blev udsat for det store brag” 

”DEN STORE PADDEHAT VED ’DET STORE BRAG’” 
”Voldsomheden og braget derved” 
”Trykket fra den store eksplosion” 
”At huse i 2 km. afstand rystede, og ruder blev knust” 
”Rystelserne på politistationen” 
”Sugbølgen” 
”Brændende nedfald” 
 

 

Oplevelse af egen livsfare 

På tidspunktet for det ”Det store brag” er evakueringen i fuld gang og i 

hvert fald 1/10 del af beboerne i det såkaldte ”evakuerede område” befinder 

sig fortsat i området. Mindst 39 af indsatspersonellet opholder sig inden for 

en radius af 400 m fra fyrværkerifabrikken og er meget tæt på, idet det 

hævdes, at ildkuglen har en diameter på 200 m eller måske mere. Det er 

derfor ikke helt grundløst, at temaet om livsfare dukker op: 
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”Braget kl. 17.45 – jeg var inde under paddehatten og var helt sikker på, at jeg skulle 
dø” 
”Braget kl. 17.45 – jeg troede, jeg skulle dø” 
”Af at være så tæt på at dø – jeg troede, jeg skulle dø, jeg var ikke i tvivl” 
”At se eksplosionen, hvor ildkuglen gik op i luften, men bagefter ud til siden og i mod 
en – forventede at den kom ud til en” 
”Under indsatsen havde jeg tanker om, at min kone og min lille datter ikke skulle få mig 
hjem” 
 

 

Oplevelse af kollegers livsfare 

Forfærdelse, chok og manglende viden om konsekvenserne af det store 

brag beskrives generelt som det værste: 

”UVIRKELIGHEDEN OG USIKKERHEDEN EFTER DET STORE BRAG”  

 

Men i endnu højere grad beskrives frygten for kollegers liv og helbred: 

”Magtesløsheden ved at vide, at to kvindelige kolleger var alt for tæt på, da de ventede 
den store eksplosion” 
”At jeg 10 min inden det store brag havde sendt det første hold af sted, og at jeg efter 
braget frygtede det værste” 
”Uvisheden om, hvor mange kolleger der havde mistet livet, efter det store brag” 
”Frygten for kollegernes tilstand umiddelbart efter 17.45” 
”Frygten for mange dødsfald” 
”Frustration over kollegernes tilstand i evakueringsområdet” 
”Min kone og jeg er begge i politiet, og vi havde ikke kontakt da ’det store brag kom’” 
 
Det tager tid at afklare, om der er dræbte blandt indsatspersonellet. Fra 

politistationen foretager man adskillige radioopkald til styrkerne, der er i 

området, men hvor der ikke meldes tilbage. Disse minutter bliver meget 

lange, og først senere finder man ud af, at den øredøvende larm gør det 

umuligt at høre radioen i hele Seest-området: 
”De 5 minutters tavshed mellem 17.45 og 17.50, hvor jeg troede alt indsatsmandskabet i 
nærområdet var omkommet. Belastningen forstærkedes af mit øverste ledelsesansvar for 
politiindsatsen” 
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”Tiden efter den store eksplosion, hvor der ikke var radiokontakt med indsatspersonalet. 
Få sek./min. der føltes som meget længe” 
”Den efterfølgende manglende kontakt til området” 
”Tavsheden efter det store brag” 
”Perioden hvor vi i staben ikke vidste hvor mange kolleger og civile der var dræbt – 
især ved eksplosionen” 
 
Som det værste anfører flere en generel usikkerhed, medfølelse og frygt for 

tilskadekomst og dødsfald, som både kan handle om indsatspersonellet og 

beboere: 

”FRYGTEN FOR MANGE DØDSFALD” 
”Da det første brag lød, var vi alle sikre på, at nu ville vi få mange tilskadekomne eller 
omkomne mennesker” 
”At man ikke vidste, om alle beboere var kommet ud” 
”Uvisheden om, hvilke personer der kunne opholde sig i det evakuerede område” 
”At vide, at der stod folk meget tæt på området, mens man selv kørte væk i biler, og 
uvisheden, om hvorvidt der skete dem noget” 
”Grusomheden ved den store eksplosion – tankerne gik til indsatspersonalet, vi kørte 
forbi, da vi blev evakueret” 
 

 

Kontakt med beboerne 

Noget af indsatspersonellet har direkte kontakt med beboere umiddelbart 

efter det store brag og beskriver som det værste: 

”At se forældre komme løbende med 300 km/t med deres børn slæbende efter i 
bogstaveligste forstand” 
”Folk der kom grædende, chokerede og i panik løb væk fra branden” 
”De desperate blikke fra civilbefolkningen” 
”Panik” 
”Nogle beboeres flugt og frygt for deres hjem” 
”At se folks panik og reaktion på Ålykkeskolen” 
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Timerne og de første dage efter det store brag 

I aftentimerne hersker der stor usikkerhed, om der kommer yderligere 

eksplosioner, hvor en påbegyndt indsats derfor afbrydes, men i løbet af 

noget tid indsættes der større styrker i området. Brandstyrker påbegynder 

slukning, politiet kontrollerer, at alle huse er evakueret, og 

skadesservicefirmaer afdækker skadede huse. 

 

Ødelæggelsernes omfang 

Alle de, der indsættes i området, får derfor et indtryk af følgerne af det 

store brag. En ting er at se ”almindelige” skader, som det meste af 

indsatspersonellet har erfaringer med, men noget andet er at se det store 

omfang af skaderne. Mange (¼ af indsatspersonellet) beskriver som det 

værste ved ødelæggelsernes omfang: 

”At se hvilke kræfter, der havde været på spil” 
”Det lignede noget fra en synderbombet by” 
”At opleve en bydel jævnet med jorden” 
”Oplevelsen af at være i et ’krigsområde’” 
”Den visuelle oplevelse af skadernes omfang – det lignede en krigszone” 
”Brændende huse” 
”At se fabrikken og de smadrede huse” 
”At se et helt villakvarter i flammer” 
 

Nogle udsagn giver tydeligt udtryk for, at indsatspersonellet lever sig 

følelsesmæssigt ind i situationen: 

”Synet af de ødelagte områder og ”tomheden” vil altid gøre et indtryk” 
”Tomme forladte huse, og den følgende uvished om deres skæbne” 
”At se folks minder og hjem brændt op” 
”Alle de private huse, der gik tabt” 
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Flere giver udtryk for, at situationen er uvirkelig, surrealistisk og 

overvældende:  

 
”Det er ikke kun at slukke et brændende hus, men hus på hus” 
”Den tomme fornemmelse af at gå mellem de udbrændte huse om natten – ingen 
mennesker, intet lys – kun den fortsatte afbrænding af fyrværkeri som baggrundsstøj” 
”At se alle de smadrede huse. Man kunne se at folk var løbet væk (maden stod stadig på 
bordet, og køleskabene stod åbne)” 
”Det var mærkeligt at køre rundt i en bydel om aftenen. Lyset var tændt i husene, men 
der var ingen beboere” 
”At afsøge haver og lukke døre i området, mellem murbrokker og glasskår” 
 
Uden yderligere forklaring nævnes følgende som det værste: 
 
”Eftersøgningen i evakueret område” 
”At komme ind i ødelagte huse” 
 
I disse udsagn kan der ligge et element af usikkerhed, som andre nævner: 
 
”At man ikke vidste, hvad man kom ned til, før vi stod der” 
 
Andre nævner direkte: 

 
”Uvisheden om, hvilke personer der kunne opholde sig i det evakuerede område” 
”Frygten for at finde døde folk” 
”Tvivlen om vores egen sikkerhed, og om hvor mange omkomne der var” 
 
Dette skal ses i lyset af, at der på pågældende tidspunkt ikke var overblik 

over skadessituationen, og man var nødt til at forberede sig på muligheden 

af at finde dræbte og tilskadekomne mennesker.  

 

Erkendelsen af, at en brandmand er død og ikke kan bjærges 

På dette tidspunkt er brandmanden Max Jørgensen formelt savnet og endnu 

ikke erklæret død, da det ikke er muligt at bjærge ham. Det er angiveligt 

ikke alle, der er briefet om det, men bliver efterhånden klar over det: 
 
”Rygterne om den omkomne redningsmand” 
”Efterfølgende besked om brandmandens død” 



 31

”Da vi hørte at der var gået et menneskeliv tabt” 
”At en brandmand mistede livet” 
 
Bevidstheden om at den døde brandmand forsat ligger i området og at 

opholde sig i nærheden af ham, beskrives som det værste: 
 
”At vide, at der formentlig lå en død mand i området” 
”At få at vide, at en kollega fra Kolding var blevet efterladt i området” 
”At gå ved siden af hallen, der hvor den døde kollega lå” 
”At se det sted, hvor en kollega var omkommet” 
”Da vi kom ind i området og fik udpeget, hvor den dræbte kollega lå” 
 

Der bliver gjort flere forsøg på at bjærge Max Jørgensen. Både ledere og 

kolleger oplever i forløbet dyb frustration over, at det af bl.a. 

sikkerhedsmæssige grunde ikke er muligt at udfri ham: 

 
”Presset fra de involverede parter for at få bjerget den afdøde brandmand ud” 
”At jeg ikke kunne hente min afdøde brandmand” 
”At være 10m fra den døde brandmand uden at kunne gøre noget!” 
”At min indsatsgruppe ikke fik lov til at fjerne den omkomne brandmand” 
 
Det lykkes først fredag formiddag, og selv om man havde set frem til dette, 

er det både krævende at blive konfronteret med en død kollega samt at 

bevæge sig ind i området omkring fyrværkerifabrikken, som fortsat er det 

mest risikofyldte: 
 
”Da vi skulle hente Max Jørgensen ud af ruinerne” 
 

 

Udviklingsrisiko og tvivl om indsatspersonellets sikkerhed 

Udover erkendelsen af katastrofens omfang, bevidstheden om mulige 

tilskadekomne/dræbte i området og bevidstheden om, at der ligger en død 

brandmand i området, er det værste, at indsatspersonellet fortsat befinder 
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sig i et fareområde. Der er ikke fuldt overblik over de eksisterende risici, og 

branden udvikler sig fortsat på fabriksområdet, hvor der bl.a. stadig står en 

container fyldt med fyrværkeri, som (endnu) ikke er antændt. Adskillige 

næver således: 

”Udviklingsrisiko” 
 
Og andre nævner forskellige konkrete tanker om risici som det værste:  

”Tvivlen om vores egen sikkerhed” 
”Risikoen ved den fortsatte brand” 
”Sikkerhedsafstanden” 
”Fare for nye eksplosioner” 
”Risikoen for evt. ildstorm” 
”De ikke eksploderede containere” 
 

Det gælder fortsat, at indsatspersonellet befinder sig i et ekstremt 

arbejdsmiljø: 

”At raketter sprang tæt på os” 
”Den megen lyd og lyspåvirkning i området” 
 

Den største fare udgør 3 container (på fabriksgrunden), som fortsat bliver 

opvarmet af branden og senere begynder at ulme med fare for at 

eksplodere. Først lørdag er det muligt at få dem helt slukket, men indtil da 

afgives der flere varsler om, at de kan springe i luften inden for kort tid, 

hvor der bliver beordret omgående tilbagetrækning. Uvisheden, frygten for 

yderligere eksplosioner og dermed risiko for egen sikkerhed, og det hastige 

tilbagetog beskrives af flere som det værste: 

 
”At jeg ikke vidste, om de sidste containere var sprunget i luften” 
”Truslen fra de ueksploderede containere, som stod tilbage” 
”Tilbagetrækningen fra indsatsområdet grundet stigende temperatur i container natten til 
torsdag” 
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”At vi skulle flygte fra containere, som vi have kølet den første nat. Vi evakuerede ca. 
04.30” 
”Da jeg fandt ud af, at containerne med krudt var meget sprængfarlige, efter at der var 
gået besked til indsatsen/holdlederne om, at de ikke var sprængfarlige”  
”At vi var under 30 m fra de 2-3 containere, som endnu ikke var eksploderet. Vi vidste 
ikke, at der var fyrværkeri i området, da vi [ikke] havde fået det oplyst. Det var først på 
sygehuset, at vi fik at vide, at der var endnu mere ueksploderet” 
”At vi kl. 04.00 blev beordret ud af området, så vi ikke kunne afslutte det, vi kom for” 
 

Ligeledes opstår en frygt for kollegers liv og helbred: 

 
”Jeg iværksatte evakuering af alt redningsmandskab kl. 24.00 grundet fare for ny 
eksplosion”  
”Da der sidst på natten var melding om, at nye containere ville springe i luften, var der 
mange (især folk fra skadesservice) i cirkel a og b” 
 
 

Mødet med belastede kolleger 

Flere giver udtryk for, at det er følelsesmæssigt krævende at møde kolleger 
som har været igennem særdeles store belastninger: 
 
”At ankomme til området og møde en frivillig (bekendt), som lige havde været udsat for 
den første eksplosion og tabet af en kollega/nær ven” 
”Jeg har mange gange været tæt på den gruppe, Max tilhørte. Det værste var at møde 
den gruppe og få talt ud om tabet af Max” 
”At se kollegers reaktion – var ikke selv i området, men talte efterfølgende med 
kolleger, der havde været i centrum” 
 

 

Oplevelsen af eget bidrags betydning 

At deltage i indsatsen er forbundet med særdeles voldsomme oplevelser, 

usikkerhed, livsfare og frygt for andres liv og helbred, hvor der bliver stillet 

store krav til den enkelte. Alligevel er der en hel del, som samtidig kan 
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glæde sig over, at deres bidrag til indsatsen på forskellig måde gør en 

forskel: 

”Glæden ved at hjælpe andre i en svær situation” 
”At kunne gøre en forskel” 
”Følelsen af at ’redde’ folk ud (helt)” 
”Jeg følte, at jeg selv leverede en god indsats” 
”Det, jeg lavede, fungerede” 
”At vide, at man har gjort en vigtig ting for nogle folk, man ikke kender” 
”At jeg udfyldte min rolle godt” 
”At kunne hjælpe folk med at tjekke deres hjem for tændte kogeplader, vaskemaskiner 
osv., der var gået ud, da strømmen forsvandt, og som stod tændt, da strømmen kom 
tilbage” 
”At den uddannelse, som jeg har fået, kan bruges til fordel for almindelige mennesker 
og samfundet” 
 

 

Frustration, utilstrækkelighed og andre følelser 

Andre står i en situation, hvor de ikke oplever den samme meningsfuldhed, 

men i stedet beskriver, at det værste er følelsen af utilstrækkelighed, svigt, 

afmagt og lignende tanker og følelser: 
 
”I forbindelse med vores opgave blev vi ikke indsat i skadesområdet, hvilket jeg fandt 
meget stressende. Det føltes underligt at være tilkaldt til sådan en stor skade og så ikke 
blive brugt” 
”Ikke at kunne hjælpe på ulykkesstedet” 
”Utilstrækkelighed over ikke at være indsats, fordi jeg ikke nåede frem inden 
udrykningen” 
”Frustration over ikke kunne gøre noget mere” 
”En følelse af afmagt (trods massiv hjælp)” 
”Det hele var så tilfældigt” 
”Magtesløsheden omkr. 17.45” 
”Følelsen” 
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Kontakt med beboerne 

En del indsatspersonel har tæt kontakt med beboerne fra det evakuerede 

område i perioden fra onsdag eftermiddag og frem til weekenden, hvor 

adskillige beskriver dette som det værste. Der er her tale om kontakt til 

vagterne ved afspærringen af området, i forbindelse med 

informationsgivning på Aalykkeskolen/Bakkeskolen og ledsagelse ind i 

området: 

”At nægte beboere adgang til deres hjem” 
”Børn der spurgte, om vi vidste, hvor deres kæledyr var” 
”Grædende børn” 
”At se folk som boede i området, der ville hjem og søge efter deres dyr og andre ting” 
”At hjælpe de skadede beboere hen til krisehjælp” 
”At jeg […] på et tidspunkt stod i en bunke murbrokker, der engang havde været et hus. 
Da jeg kom tilbage mødte jeg et gammelt ægtepar, der spurgte, om de måtte gå tilbage 
efter noget medicin. Da jeg spurgte om, hvor de boede, gik det op for mig, at det var de 
murbrokker, jeg lige havde stået i. Det kunne jeg selvfølgelig ikke stå og sige til dem 
med det samme, så jeg henviste dem til politistationen, velvidende at deres hjem og 
minder var brændt op” 
”At snakke med beboerne” 
”Ulykkelige og uvidende beboere fra området, som vi ikke kunne hjælpe” 
”At se alle de fortvivlede mennesker og tale med dem om og om igen” 
”At ledsage enkelte beboere ind i området” 
”At se beboere græde, fordi de havde mistet alt” 
 

Lørdag arrangeres der bustur ind i det sværest beskadigede villakvarter, 

hvor beboerne bliver konfronteret med deres nedbrændte huse: 

”Ledsagelse af bussen med beboere der så deres huse 1. gang” 
”Synet af beboere, der blev kørt rundt i området lørdag, [som blev set] under sikring af 
det skadesramte område” 
”Var beboerne, da de så deres huse første gang efter branden” 
 

Det er tydeligt, at flere lever sig ind i beboernes situation og følelser, hvor 

dette beskrives som det værste: 

”At så mange mennesker er blevet berørt af katastrofen” 
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”De stakkels mennesker, der har mistet alt” 
”Alle de mennesker, der står uden hjem” 
”Beboernes manglende viden om skaderne på deres eget hus” 
 

På den anden side er der også mange, som oplever kontakten med beboerne 

som det bedste, hvor det er tydeligt, at nogle af disse oplevelser optræder 

lidt senere i forløbet: 

”Folks taknemmelighed for vores indsats og tilstedeværelse under katastrofen og de 
efterfølgende dage” 
”Den positive opmærksomhed omring vores arbejde” 
”Forståelse fra de ’almindelige borgere’” 
”At se hvor glade folk var for at vi var der” 
”Den positive opbakning fra befolkningen var med til at løfte mit selvværd” 
 
Måske er det især glædeligt, når beboerne konkret giver udtryk for deres 

taknemlighed: 
”Folk havde en god måde at snakke med os på, når vi var på vagt. De kom med kaffe og 
småkager” 
”En lokal beboer kom med en kasse cola til os og fortalte, hvor glad han var for, at vi 
var der” 
”At en borger rettede henvendelse og sagde tak for hjælpen” 
”Folks venlighed – en beboer der vendte hjem gik straks i gang med at bage boller og 
delte dem derefter ud til bevogtningspersonalet” 
 

Lige så slemt det er at være vidne til beboernes tab, lige så godt er det at 

opleve beboernes lettelse, når de erfarer, at de er sluppet nådigt: 
”Da beboerne kunne komme tilbage til deres hjem for at bese skaderne” 
”At se lettelsen de steder, hvor man var sluppet” 
”Glæden ved at se beboere fra området komme hjem og opdage, at tingene måske ikke 
så så slemme ud som forventet” 
 
Det bedste er ligeledes at opleve, at ens konkrete indsats gør en forskel: 
”Følelsen af at kunne støtte de pårørende. At kunne give folk et fyldigt og korrekt 
indblik i forløbet (såvel tjenstligt som privat)” 
”At indgyde i dem at de trods alle tab, havde hinanden og opdage at de pludselig kunne 
se det” 
”At genforene en kat og dens ejer” 
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Indsatspersonellets pårørende under katastrofen 

I en lokalsamfundsulykke er der naturligvis flere som bor i eller har 

familie/venner i Seest. Udover at forholde sig til den igangværende indsats, 

forholder indsatspersonellet sig også til de pågældende, hvor tanken og 

usikkerheden om deres velbefindende beskrives som det værste: 

”At vide, at mine 2 drenge, der bor hos min fraskilte kone var hjemme, uden at jeg 
kunne få kontakt med dem” 
”Uvished om min fars velbefindende” 
”Angst og uvished – min ældste søn var ude med ugeavisen i gløderegn, da den store 
eksplosion kom. Ca. 1,2 km fra eksplosionsområdet” 
”At mine forældre ikke havde forladt deres hus, og den tid det tog mig at få kontakt til 
dem” 
 
Andre har ægtefælle eller familiemedlemmer, som også er indsatspersonel, 

hvor manglende kontakt og kendskab til deres velbefindende er det værste: 

”Min kone og jeg er begge i politiet, og vi havde ikke kontakt da ’Det store brag kom’” 
”At jeg ikke kunne få kontakt med min bror, der også er brandmand” 
 

Situationen i Kolding og Seest er alvorlig, hvilket er åbenbart for enhver i 

byen, også indsatspersonellets pårørende. De lokale styrker gør sig således 

tanker om, at familien er bekymret for dem. Dette kan evt. være forstærket 

af, at det ikke – tidsmæssigt eller som følge af overbelastning af 

mobilnettet – er muligt at kontakte hinanden: 

”Familiens bekymring” 

 

Flere pårørende gennemlever således nogle frygtelige timer og har i det 

hele taget trukket et stort læs, hvilket flere indsatsfolk giver udtryk for: 

”Ingen har i dette forløb vist den store interesse for vores ægtefæller, som jeg mener har 
været meget belastede – flere af vores ægtefæller var overbevist om, at vi var dræbt 
efter den store eksplosion” 
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”…de traumer, som de indsattes familier har været udsat for. Den store uvished der var, 
om deres mand/kone/kæreste/barn havde overlevet” 
”Generelt er det kun dem i første række, der er blevet hædret. Man glemmer lidt dem 
der har trukket det store læs bag kulissen og de pårørende ægtefæller og børn” 
 
 

Ledelse 

Under indsatsen er adskillige ledere på alle niveauer i funktion i de 

forskellige enheder. Nogle ledere kastes ind i den akutte fase, mens andre 

fungerer under mere overskuelige og kendte vilkår senere i indsatsen. Der 

er flere som nævner ledelsen i forbindelse med det bedste/værste, hvor der 

er lige mange inden for hver kategori. Som det bedste nævnes:  
”Der var meget god ledelse” 
”Den kompetente ledelse” 
”At der langt hen ad vejen blev truffet de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter” 
”En følelse af, at der hele tiden var en helhedsmæssig kontrol” 
”Briefinger da vi ankom var godt tilrettelagt” 
”Gode briefinger fra indsatsleder – både om hvad der var sket, og hvad der forventedes 
at ske” 
”Politiets hurtige og rigtige beslutninger” 
”Den omsorg der blev lagt for dagen af ledelsen” 
 
Som det værste nævnes:  
”Manglende ordre til mig i opstarten” 
”Uvisheden om hvad der foregik i starten, grundet dårligt kommunikations udstyr” 
”Kom fra Herning i 3 x ASP med én leder. Han forsvandt og vi måtte klare os selv, 
hvilket vi heldigvis var uddannede til” 
”Manglende information om hvad der skete i indsatsområdet” 
”At jeg tvivlede på nogle af de ordre mine ledere gav mig” 
”Enkelte tilfælde af dårlig koordination” 
”Den civile ledelse havde ikke den fornødne erfaring indenfor brand af den størrelse – 
de tog vandforsyningen fra vores køretøj, så vores køling af containerne måtte stoppe” 
 
 

Logistik 

Indsatspersonel er kendt for at forholde sig til teknik og logistik og er ikke 

tilbageholdende med at kritisere udstyret, såfremt der opstår problemer. 
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Alligevel er det kun yderst få, som nævner de logistiske forhold, hvor det 

værste nævnes som: 
”Vandtilførslen der manglede de første mange timer” 
”Dårlig forplejning (et koldt måltid på 18 timer)” 
 
At der ikke er flere, som kritiserer logistikken skyldes formentligt, at 

hændelsens spektakulære karakter ”overdøver” evt. mindre problemer. 

Derimod er der lidt flere, der som det bedste nævner:  
”At logistikken var i orden” 
”God forplejning” 
 
Enkelte fra forplejningsenhederne nævner, at det bedste er at kunne bidrage 

med deres assistance til de operative styrker: 
 
”At være indsat i Seest kræver forplejning. Det var vi glade for, at vi i Brand og 
Redning kunne hjælpe Kolding med. Jeg kommer fra Haderslev” 
”At kunne hjælpe med bespisning” 
 

 

Efterforløbet/debriefing 

De aktiviteter som indsatspersonellet har sammen efter indsatsens 

afslutning beskrives af flere som det bedste. Det er værdifuldt med samvær, 

samtale og efterbearbejdning af hændelserne og/eller psykologisk 

debriefing: 
”Den gode snak vi fik om indsatsen bag efter” 
”Den måde vores kaptajn tacklede forløbet på, både under men især efter katastrofen. Vi 
snakkede i flere timer, da vi kom retur, så alle havde mulighed for at dele deres 
oplevelse med nogen!!” 
”Det var rigtig godt med den debriefing, vi havde. Det hjalp rigtig meget” 
”Debriefingen” 
”At vi snakkede om det de følgende dage” 
”God ’follow-up’” 
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Det er dog ikke alle enheder, som naturligt foretager efterbearbejdning i 

form af en (struktureret) eftersnak, psykologisk debriefing eller tilbyder 

psykologiske støttetiltag, hvilket bliver kommenteret: 
”At det ikke er alle, der havde mulighed for debriefing”  
”[En enhed i] Vejle har undskyldt, at der ikke blev stillet psykologisk hjælp til 
rådighed” 
”Det ville nok være en rigtig god ide at ’tvinge’ vores kompagnimedlemmer til at 
snakke med en psykolog. Vores kompagni var i absolut forreste linje af alle 
hjemmeværnsenheder, og jeg tror ikke på, at ingen efterfølgende har haft behov for 
professionel hjælp. Folk putter sig – mig selv inklusiv- spiller seje” 
 
 

Indsatspersonellets pårørende efter katastrofen 

Indsatsjobbet under katastrofen kræver sit af indsatspersonellet. Mange får 

voldsomme indtryk og oplever uvante faretruende forhold, som de ikke har 

tidligere erfaringer med. At lægge denne arbejdssituation bag sig og 

komme hjem til de kendte rammer, beskriver flere som det bedste: 

”At komme hjem til familien” 
”Genforening med familien” 
”Det var en lettelse at komme hjem til familien torsdag formiddag. Da måtte jeg fælde 
nogle tårer. Da tror jeg, det ligesom gik op for mig, hvor stort det rent faktisk havde 
været” 

 
På den anden side er det ikke nødvendigvis let at bryde op – efter nogle 

meget intense oplevelser sammen med kollegerne – for at vende tilbage til 

familien, der ikke har den samme mulighed for at forstå, hvad man lige har 

været igennem, og som har oplevet sin egen frygt. Ægtefællen kan måske 

ved hjemkomsten også have sine egne forventninger til dagsordenen: 
”Da vi kom hjem til stationen, følte jeg, at det var lettere at sidde på stationen og snakke 
med gutterne end at skulle hjem til konen og genopleve det hele igen” 
 

Flere giver udtryk for, hvilken betydning det har, at ens pårørende bakker 

én op. Måske gør dette på en speciel måde sig gældende for de frivillige, 
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som har et andet arbejde til daglig, men alt andet lige beskriver flere de 

nærtståendes opbakning og forståelse som noget af det bedste: 

”Opbakning fra familie og venner” 
”En kone, der har været der 100 % for mig” 
”Da min far efter 4 timer (efter det store brag) kom kørende og sagde ’Hej’” 
”Mine nærmeste var klare og interesserede i at høre om mine oplevelser” 
”At min arbejdsplads (en detailbutik) bakkede mig helt op under min indsats” 
”Positiv reaktion fra mit arbejde” 
”Alle de som kom på sygehuset [og besøgte mig]” 
”Hilsner fra folk, man ikke snakker med i det daglige” 
 
Noget indsatspersonel har været gennem særdeles voldsomme ting, som de 

pårørende ligeledes er blevet påvirket af, hvor dette kan have bragt 

familielivet ud af kurs for en tid. Nogle beskriver derfor, at det bedste er:   
”At familien er komme godt gennem oplevelsen” 
”Stærke familiemæssige bånd, som holdt” 
 
 

Max Jørgensens dødsfald 

Den frivillige brandmands dødsfald påvirker uvægerligt indtrykket af 

katastrofen og dens efterforløb. Flere har et personligt kendskab til ham og 

rigtigt meget indsatspersonel vælger at deltage i begravelsesceremonien 

den følgende tirsdag, hvilket samtidig opleves som svært: 

”At miste en ven/kollega” 
”Tabet af en ven og kollega” 
”At se Kolding i sorg tirsdag i forbindelse med Max’ begravelse” 
”At stå flagvagt ved kisten i kirken” 
 
 
 

Refleksioner i den efterfølgende fase 

Spørgeskemaet er udfyldt ca. 5-6 måneder efter katastrofen. I den forløbne 

tid er overblikket blev større og flere ting er blevet sat i perspektiv og er 
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blevet bearbejdet. Det er blevet tydeligere for den enkelte, hvilke faktorer 

der har været betydningsfulde og har medført påvirkninger på forskellige 

måder. 

Hvor belastende var indsatsarbejdet? 

I forbindelse med at det i spørgeskemaet er tydeligt, at der spørges ind til 

belastningsfaktorer, er der flere indsatsfolk, der kommenterer, i hvilken 

grad de mener, at de har været udsat for belastninger. Det er tydeligt, at vidt 

forskelligt indsatspersonel, under forskellige omstændigheder og på 

forskellige tidspunkter har haft en meget forskellig oplevelse af katastrofen, 

som én også anfører: 

”Den store forskel i intensiteten i indsatsen fra onsdag til de efterfølgende dage” 

 

Flere giver således udtryk for, at de ikke har oplevet belastninger, hvilket 

kan skyldes arbejdsopgaven og tidspunktet, men også individuelle forskelle 

og forskellige måder at tackle belastningerne på: 

”Som hjemmeværnsmand er det min pligt at møde op til den slags begivenheder. Derfor 
er det ikke noget problem for mig” 
”I fokuserer meget på, hvor hårdt katastrofen har taget på en, i stedet for at egentlig 
spørge om der overhovedet er noget som helst galt” 
”Jeg har det helt fint. Hvis ulykken har gjort noget ved mig, har det kun gjort mig 
stærkere” 
”Jeg føler mig på ingen måde mærket af Seest ulykken Har set ting der var 
voldsommere og har derfor svaret ud fra min dagligdag” 
”Jeg tror ikke, at jeg på nogen måde er påvirket af katastrofen, selv om jeg ved, det kan 
komme senere. Grund: Vi var mange der oplevede det samme, og som 24 timer i døgnet 
i eftertiden kunne bearbejde hændelsen sammen” 
 
Andre giver udtryk for, at de erkender, at indsatspersonellet var udsat for 

voldsomme oplevelser, selv om de måske ikke selv er blevet udsat for det 

værste eller er/var usikre på, hvordan de er berørt af katastrofen: 
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”Jeg er glad for, at man gennemfører denne undersøgelse. Jeg var leder for [en enheds] 
personel indsat i fabriksområdet. Det var meget intenst og voldsomt. Skaderne kan jo 
komme senere” 
”Tak for ’spørgeskemaet’. Det har hjulpet mig med at finde ud af mine følelser omkring 
indsatsen i Seest” 
”Håber at dette [udfyldelse af spørgeskemaet] kan være med til at gøre det lette for mig 
at erkende, at jeg måske er mere berørt en jeg troede. Mange tak!” 
 
Flere er ikke i det mindste i tvivl om, at de har været udsat for noget 

ekstraordinært og er blevet belastet. Erkendelsen af dette og den 

følelsesmæssige reaktion opstår typisk ikke i selve indsatssituationen, men 

først bagefter når man får et nyt perspektiv på den, evt. fordi man igen 

konfronteres med den via TV m.m.: 
”Jeg har nok aldrig grædt så meget som efter ulykken, når man hørte det i tv/radio efter 
katastrofen. Jeg er ikke normalt blød, men er nok blevet det efter dette i Seest” 
”Jeg aftrådte søndag morgen og da vi så fjernsyn søndag aften med ca. 1½ times 
udsendelse om Seest, kom alle følelserne. Mens jeg var i aktion var jeg ’på’ og havde 
fortrængt katastrofen, der skulle hjælpes på bedst mulig måde og det gjorde vi” 
”Det var en lettelse at komme hjem til familien torsdag formiddag. Da måtte jeg fælde 
nogle tårer. Da tror jeg, det ligesom gik op for mig, hvor stort det rent faktisk havde 
været” 
 
At man kan opleve voldsomme indtryk, selv om man ikke har været med, 

hvor det var værst, men i stedet lever sig ind i, hvordan andre har haft det, 

illustrerer følgende udsagn: 

”Selv om jeg først kom til stedet 1 døgn senere, gjorde det stort indtryk at se 
katastrofens omfang og hvilken fare, mennesker/indsatspersonale har været i” 
 

 

Katastrofens direkte konsekvenser – død og tilskadekomst 

Fyrværkerikatastrofen var en voldsom hændelse, der medførte omfattende 

ødelæggelser, som én kommenterer: 

”Det har af og til været svært af få udenforstående til at forså omfanget af katastrofen. 
Mange har ingen forståelse for den frygt, mange har oplevet, mens det stod på. Det er så 
ufatteligt heldigt, at kun én kom til skade” 
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Og netop dette perspektiv – at der ikke var flere som omkom eller kom til 

skade – nævner ca. ¼, som har besvaret spørgeskemaet som det bedste:  

”At ’kun’ et menneskeliv gik tabt” 
”At der ikke var flere der kom til skade” 
”De få tab set i forhold til katastrofens omfang” 
”At ingen civile mistede livet” 
”Da vi fik at vide at ingen beboere var kommet noget til” 
”At vi ikke fandt nogen døde” 
 
Der er også nogle (heriblandt ledere) som specifikt glæder sig over, at der 

blandt indsatspersonellet – til trods for at flere befandt sig i en ekstrem 

situation, præget af uvished og potentiel livsfare – ikke var flere, som kom 

til skade: 
”At jeg ikke mistede noget af mit mandskab” 
”At ingen politifolk eller jeg selv blev alvorligt kvæstet” 
”At jeg selv og mine kolleger kom derfra i hel stand” 
 
Flere har klart været i livsfare. Naturligvis glæder de sig over, at de slap 

med livet i behold: 

”Glæden over at have overlevet” 
”At jeg ikke kom til skade” 
 

 

Oplevelsen af beredskabets formåen 

For mange er det bedste den kendsgerning, at det samlede beredskab 

fungerer så godt, som det gør: 

”At det samlede danske beredskab fungerer som godt som det gør” 
”Fornemmelsen af at en god koordineret indsats resulterede i så få tilskadekomne” 
”Totalberedskabets samlede indsats, som bevirkede at de menneskelige tab (død og 
alvorlig personskade) på trods af katastrofens omfang, blev begrænset” 
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Der er også nogle, som nævner glæde over, at deres egen del af beredskabet 

fungerede godt, og at alle anstrengelser, som de forskellige 

beredskabsstyrker leverede, bar frugt: 

”At politiet klarede opgaven flot” 
”Følelsen af at have været en del af en stor indsats, som blev løst godt” 
”At kunne glæde sig over, at resultatet blev så vellykket” 
”Godt arbejde” 
”At da det virkelig gjaldt, kunne vi udføre og leve op til vores opgaver, og hvad vi er” 
 
Beredskabet kan kun fungere, såfremt der er indsatspersonel, som tager 

opgaven og ansvaret på sig. Flere beredskabsenheder baserer sig på 

frivillige kræfter og er afhængige af, at der møder det tilstrækkelige antal 

frem. Der er således flere blandt de frivillige, som oplever, at det bedste er, 

at så mange mødte frem og bakkede op om løsningen af opgaven:  
”At der kom så mange frivillige, der var klar til at hjælpe” 
”At vi i Hjemmeværnet viste, at vi kunne skaffe mandskab fra første til sidste dag” 
”Indsatsviljen uden diskussion i hjemmeværnet og civilforsvaret” 
 
 

Samarbejdet 

I katastrofesituationen udgør indsatsstyrkerne et storstilet setup, og det er 

bydende nødvendigt, at de forskellige faggrupper samarbejder for at 

indsatsen kan blive vellykket. Der er en del som pointerer, at det bedste er 

dette samarbejde: 
”Godt samarbejde forskellige faggrupper imellem” 
”At se forskellige indsatsstyrker samarbejde” 
”Det gode samarbejde mellem de forskellige myndigheder på katastrofestedet” 
”At alle tog del i opgaveløsningen” 
”At alle ydede deres bedste på tværs af faggrupper og normale opgaver” 
”God fælles indsats hele vejen rundt” 
”Sammenholdet byerne imellem, under arbejdet med forplejningen” 
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Faglig ”eksamen” og nye erfaringer 

For en del er det bedste, at de kan betragte indsatsen som en mulighed for 

afprøvning af deres faglige kunnen og personlige evne til at fungere i en 

katastrofesituation. Der er sjældent lejlighed til at afprøve sig selv ved 

større og komplicerede ulykker i samarbejde med mange andre aktører. 

Erfaringsbaggrunden varierer og en ung værnepligtig anfører således som 

det bedste: 

”At komme ud og prøve at slukke brand” 
 
Andet mere erfarent indsatspersonel har gennem adskillige øvelser trænet 

håndteringen af krævende, større ulykker, hvor de nu får lejlighed til at 

afprøve færdighederne. Det betyder derfor meget for dem i en ”skarp” 

situation at blive bekræftet i at uddannelse og træning har båret frugt, og at 

de her får lov til at anvende deres kompetencer:  
”At blive bekræftet i sit faglige og fysiske niveau” 
”At det, som man bruger en masse tid på at øve, også fungerer i en skarp situation” 
”At blive bekræftet i sit faglige og fysiske niveau” 
”At det trænede forløb, vi har gjort gennem flere år, bar frugt” 
”At da det virkelig gjaldt, kunne vi udføre og leve op til vores opgaver og hvad vi er 
trænet i” 
”Fik afprøvet min uddannelse som indsatsleder” 
”Bevis på egen indsatsmæssige formåen” 
”Fik lov til at bruge alt jeg har lært” 
 
Et par stykker giver ligeledes udtryk for, at den nyvundne erfaring er 

værdifuld: 
”At jeg har fået mere erfaring med skadesteder med stor udstrækning” 
”Erfaring med store ’gerningssteder’” 
”At jeg lærte, hvordan virkeligheden er i forhold til de øvelser, vi laver” 
”Erfaringen, man kunne drage deraf” 
 
Samtidig er der nogle, som giver udtryk for, at det bedste er, at indsatsen 

blev en personlig udfordring og afprøvning af dem selv: 
 
”At vide, at jeg under branden kunne overvinde angsten for den slags brande” 
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”Jeg har lært en masse om, hvordan jeg reagerer under pres” 
”At vide, hvordan jeg reagerer under stort pres” 
”At man har lært om sin egen reaktion, og at man var god til at håndtere ulykken 
positivt og konstruktivt” 
 

 

Oplevelsen 

Katastrofen er ikke bare en afprøvning af egen formåen, men også en 

oplevelse i sig selv. På trods af dens dramatik og gru får den enkelte nogle 

(bedste) oplevelser, som ikke er mange forundt, hvor man står i første 

række til de hændelser, som er i hele landets fokus i netop de dage: 
”Selv om det var en skræmmende oplevelse, er det en vild og spændende oplevelse, jeg 
ikke ville undvære. Har oplevet noget, de fleste aldrig vil komme til” 
”At få lov til at deltage i katastrofen, eftersom denne form for oplevelse ikke sker hver 
dag i DK” 
”At være med, hvor det sker” 
”Oplevelsen af at have været der og se det med egne øjne, i stedet for på tv som alle 
andre” 
”Det har været en stor oplevelse at være med” 
”Udrykningskørslen fra Haderslev til Seest” 
 

Naturligvis er det en stor oplevelse at deltage i indsatsen ved en ”rigtig” 

katastrofe i Danmark og samtidig kunne yde et relevant bidrag til 

opgaveløsningen. Da indsatsen for flere er forbundet med fare for 

eget/andres liv og følgelig medfører en given psykologisk 

belastningstilstand, er det at ”se” katastrofeområdet efter førsteindsatsen 

ikke kun af oplevelsesmæssig værdi, men også et værdifuldt input til den 

videre (psykologiske) bearbejdning af fyrværkerikatastrofen: 

”Da vi fik lov at se resterne af fabrikken, grunden til at vi var der” 
”At komme ud og se området igen i dagslys” 
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Sammenholdet – forholdet til egne kolleger 

To til tre gange mere indsatspersonel nævner forholdet til egne kolleger og 

sammenholdet som det bedste. Kollegerne har arbejdet tæt sammen om en 

særdeles krævende opgave i gensidig afhængighed, hvor det var 

nødvendigt, at alle trak på samme hammel. Samtidig må det antages, at det 

har været en støtte for den enkelte, at de ikke var alene, men sammen med 

kolleger, som de undervejs og efterfølgende kunne dele oplevelserne med: 
”Sammenholdet (korpsånden)” 
”Sammenholdet på stationen og mellem de nærmeste kolleger” 
”Sammenholdet i vores frivillige brandværn, det er fantastisk” 
”Mandskabets sammenhold og åbenhed” 
”Kriminalteknisk sammenhold” 
”Følelse af sammenhold og ligeværdighed under arbejdet, på trods af forskellig ’rang’” 
 
I forbindelse med forholdet til kollegerne nævner indsatspersonellet også 

specifikt den gensidige omsorg og støtte som det bedste. Det er ellers ikke 

et tema, som der særligt tit sættes ord på i flere af disse kredse:  
”Fælles omsorg for andre” 
”Nærhed og jovial/sort humor gjorde det nemmere at lægge lidt ekstra i arbejdet” 
”At alle havde forståelse for, at det var hårdt og derfor gav hinanden plads” 
”Kollegers støtte og hjælpsomhed” 
”Kollegers og borgeres ros efterfølgende” 
”Den omsorg, alle kolleger viste hinanden, inkl. den øverste ledelse” 
”Nærvær og støtte fra kollegerne” 

 
At indsatsen var usædvanlig viser også dens ”utilsigtede konsekvenser” i 

form af tættere knyttede kollegiale og private bånd: 
”Det sammenhold vi har i Beredskabet i Kolding. Det var godt inden, men helt kanon 
efter Seest” 
”Mere sammenhold og forståelse blandt kolleger efter katastrofen” 
”De forskellige relationer jeg har fået knyttet til kolleger i staben” 
”Kammeratskab” 
”Tættere knyttet privatforhold” 
”Tættere relationer med enkelte kolleger” 
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Forebyggelse/undgåelse af fremtidige fyrværkerikatastrofer 

På linie med beboerne er der enkelte fra indsatspersonellet, der anfører, at 

det bedste er, at denne katastrofe af flere årsager ikke kan gentage sig: 
”Den store omtale, som ulykken har givet, er med til at flere bliver opmærksomme på, 
hvor farligt fyrværkeri er” 
”Fabrikken flytter fra beboet område” 
 

 

Ændrede værdier, ny erkendelse 

Såfremt der er nogle, som efter en hændelse revurderer deres personlige 

værdier, får et nyt syn på sig selv/andre eller træffer afgørende valg, kan 

det være en indikator på, at hændelsen ikke har været rutinemæssig, men 

alvorlig og har medført en større psykologisk påvirkning. Ofte taler man i 

denne sammenhæng om psykologisk vækst. Der er nogle stykker, som 

direkte giver udtryk for, at det har været den bedste konsekvens af 

katastrofen:  

”Glæden ved livet, min kone, mine børn” 
”Større glæde for livet (har altid været glad for det), men solopgangene er blevet 
flottere” 
”Jeg fandt ud af, at der er en masse mennesker, som holder af mig. Dette har betydet 
meget for mig” 
”Hjælpeindsatsen over for andre har gjort mig klar over, hvor stort et sikkerhedsnet jeg 
selv har” 
”At erkende, at jeg ikke er unormal ved at have og vise følelser” 
”Omsorg for personer omkring mig” 
”Jeg fandt ud af, at jeg ville fortsætte som brandmand efter endt værnepligt” 
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Sammenfatning 

Hvilke indtryk og oplevelser indsatspersonellet fik i forbindelse med 

indsatsen ved fyrværkerikatastrofen kan aflæses nuanceret i den 

kvantitative del af undersøgelsen. Den kvalitative undersøgelse kan til 

gengæld afsløre, hvad indsatspersonellet er optaget af, hvilke indtryk der 

står tilbage, samt give et konkret indblik i hvad indsatspersonel af kød og 

blod har tænkt og følt undervejs i indsatsen.  

 

Ved at spørge om det bedste/værste lægges der op til en ustruktureret 

besvarelse af hvorledes indsatspersonellet oplevede katastrofen, indsatsen 

og deres egen rolle i den. På baggrund af tolkninger og kategoriseringer af 

udsagnenes indhold kan der således fås indtryk af deres indtryk og 

oplevelser.  

 

Opstillingen af en række kategorier bekræfter, at undersøgelsen er 

ustruktureret. Den kategori, som rummer det største antal udsagn fra 

indsatspersonellet, består således ”kun” af ca. 100 udsagn, svarende til ¼ af 

indsatspersonellet, som har besvaret spørgeskemaerne.  

 

Som det værste er der flest (ca. ¼), som nævner konfrontationen med 

ødelæggelserne og omfanget af disse. Halvt så mange nævner 

eksplosionerne og ”Det store brags” karakteristika. Herefter kommer 

oplevelsen af egen livsfare og udsagn, som handler om usikkerhed, kaos og 

manglende overblik. Dette er efterfulgt af tanker om beboernes situation – 

deres ”ramthed”/dét at de har mistet alt – samt den konkrete kontakt med 

beboerne. Derefter kommer frygt for kollegernes helbred og liv, udsagn der 

handler om ledelse og koordinering af indsatsen, forskelligartede udsagn 
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der handler om den afdøde brandmand, samt bekymring om egne 

pårørende. Herudover er der en række udsagn, som kun nævnes af et 

mindre antal indsatsfolk.  
 
Som det bedste er der flest (ca. ¼), som nævner katastrofens direkte 

konsekvenser, og at det ikke gik værre end det gjorde; dvs. at der ikke var 

flere døde/tilskadekomne. Rigtig mange nævner herefter forholdet til egne 

kolleger og sammenholdet/korpsånden i særdeleshed. Derefter kommer 

oplevelsen af det samlede beredskabs formåen, og beboernes (og andres) 

anerkendelse og taknemlighed. Dette er fulgt af oplevelsen af eget bidrags 

betydning og ”faglig eksamen” og afprøvning af én selv. Slutteligt er der 

udsagn om samarbejdet generelt, opbakning fra familien og andre, 

oplevelsen samt forholdet til andre faggrupper. Herudover er der en række 

udsagn, som kun nævnes af et mindre antal indsatsfolk. 
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METODE 

Spørgeskemaet blev sendt til de centrale aktører i indsatsen, som primært 

arbejdede i første linie i perioden fra onsdag til søndag. Det drejer sig om 

de kommunale redningsberedskaber, statslige beredskabscentre, politiet, 

Flyvevåbnet, Hæren, Hjemmeværnet, Politihjemmeværnet og Falck. 

De fleste spørgeskemaer blev fordelt af en kontaktperson i de pågældende 

(del-) enheder, mens andre blev sendt direkte til de enkelte. I de fleste 

enheder er spørgeskemaet uddelt til samtlige, der har deltaget i indsatsen i 

den relevante periode, men i enkelte enheder, især Hjemmeværnet, har det 

været vanskeligt at identificere de pågældende indsatsfolk. I alt udsendtes 

945 spørgeskemaer; 465 blev returneret svarende til 49,2%.  

Spørgeskemaet indledes med en række demografiske spørgsmål vedrørende 

alder, civilstand, uddannelse og børn. Herefter følger en række spørgsmål 

om omstændighederne ved eksplosionen og evakueringen, om alvorlige 

livsbegivenheder inden for det sidste år - og om tidligere traumatiske 

hændelser vha. Kessler et al.s (1995) liste med mere end 14 begivenheder, 

som også er blevet anvendt i det amerikanske National Comorbidity Study 

(se bilag 1). 

Følgende standardiserede spørgeskemaer anvendes til belysning af de 

psykologiske og sociale forhold (se figur 1).  
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Figur 1. Belastningsområder og de tilsvarende psykologiske måleredskaber 

Belastningskriterier Måleredskaber Forkortelse 
Traumatiseringsområder (genoplevelse, 
undgåelse og vagtsomhed) 

Harvard Trauma 
Questionnaire HTQ 

Social støtte (dengang og nu) Crisis Support Scale CSS 
Negativ affektivitet og somatisering Trauma Symptom 

Checklist TSC 

Tilknytningsstil (sikker, ængstelig, 
undgående) 

Revised Adult Attachment 
Scale RAAS 

Angst, følelsen af inkompetence, depression, 
social dysfunktion og 
mestringsvanskeligheder  

General Health 
Questionnaire GHQ 

Selvfølelse Rosenbergs Self-esteem 
Scale RSES 

Kontrollokus Visuel analog skala VAS 
 

Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) (Mollica et al., 1992) er et enkelt 

og pålideligt screeningsinstrument, som er kulturelt sensitivt, har god indre 

og ydre validitet - og det er mere præcist end f.eks. HSCL-25 til at 

identificere PTSD. 

Skemaet består af 31 spørgsmål, der relaterer sig til de tre 

hoveddimensioner ved PTSD: invasion, undgåelse og forhøjet vagtsomhed. 

Svarene angives på en 4-punkts Likert-skala, der spænder over 

svarmulighederne: "For det meste", "noget af tiden", "sjældent" og 

"overhovedet ikke". Skemaet er før blevet anvendt i en lang række danske 

undersøgelser af traumatiserede (Elklit & Fuglsang, 2001).  

The Crisis Support Scale (CSS) (Joseph, Andrews, Williams & Yule, 1992) 

bliver brugt til at måle oplevelsen af social støtte lige efter den traumatiske 

begivenhed (7 spørgsmål). Svarene angives på en 7-punkts Likert-skala, 

som spænder fra "aldrig" til "altid". CSS er bl.a. blevet brugt i forbindelse 

med en stor eksplosionsulykke på Lindø i 1994 (Elklit, 1997c) og har både 

rimelig indre konsistens og god diskriminationsevne. Elklit, Pedersen & 
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Jind (2001) analyserede data fra 4123 CSS spørgeskemaer fra 11 

undersøgelser, og resultaterne bekræftede skemaets pålidelighed og 

validitet. 

Trauma Symptom Checklist (TSC) er udviklet af Briere & Runtz (1989). 

Skemaet består af 23 spørgsmål, og svarene angives på en 4-punkts Likert-

skala fra "nej", "ja - nogle gange", "ja - ofte" til "meget tit". Skemaet måler 

forekomsten af negativ affektivitet og somatisering. Krog & Duel (2003) 

har påvist forekomsten af disse subskaler i en analyse af 4152 besvarelser 

fra 16 undersøgelser af traumatiserede grupper, hvor Briere & Runtz’ 

oprindelige skema har været anvendt. TSC har god reliabilitet og god 

indholds- og kriterievaliditet.  

General Health Questionnaire er blevet udviklet som et psykiatrisk 

screeningsredskab for at kunne identificere personer, der har psykiatriske 

forstyrrelser og behandlingsbehov (Goldberg, 1972). Den benyttede 

version, GHQ-30, er udviklet fra den oprindelige version af GHQ, som 

indeholder 60 spørgsmål (Huppert et al., 1989). I GHQ-30 er der sket en 

udelukkelse af den somatiske subskala, der benyttes til at måle en række 

symptomer, som man almindeligvis finder hos personer, der lider af fysiske 

sygdomme. GHQ-30-versionen måler derfor fortrinsvis psykologiske og 

psykosociale symptomer, som er samlet i fem subskalaer: Angst, følelsen 

af inkompetence, social dysfunktion, depression og 

mestringsvanskeligheder. Huppert el al. (ibid.) har i en faktoranalyse af 

mere end 6.000 personer vist berettigelsen af de nævnte subskalaer. 

Svarene angives på en 4-punkts Likert-skala fra ”meget dårligere end 

sædvanligt”, ”dårligere end sædvanligt”, ”det samme som sædvanligt” til 

”bedre end sædvanligt”. Svarene kan kodes på flere måder. Vi har valgt 
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værdierne (1, 2, 3, 4). En totalscore på > 69 peger på en 

behandlingskrævende psykiatrisk tilstand (Goldberg, 1972). 

Revised Adult Attachment Scale (RAAS) er udviklet af Collins & Read 

(1990) og Collins (1996) på baggrund af tilknytningsteorier (Bowlby, 

1988; Main, Kaplan & Cassidy, 1985; Bartholomew & Horowitz, 1991). 

Via 18 spørgsmål om relationer til andre kan tre subskalaer (nærhed, angst 

og afhængighed) beregnes. Disse danner udgangspunkt for udregningen af 

fire tilknytningsformer (sikker, ængstelig, afvisende og overinvolveret). 

Spørgsmålene bygger på en 5-punkts Likert-skala. Skemaets reliabilitet og 

validitet virker tilfredsstillende (jf. Collins & Read, 1990). 

To spørgsmål (nr. 2 og 8) er udvalgt fra Rosenbergs ”Self-esteem Scale” 

(Rosenberg, 1965) for at belyse graden af selvfølelse.  

For at belyse tendensen til ekstern versus intern kontrollokus (Rotter, 1966) 

blev der konstrueret en visuel analog skala, der som det ene yderpunkt 

lyder: ”Det der sker mig, har jeg almindeligvis selv kontrol over, og det 

andet: ”Jeg føler ikke, at jeg har nogen kontrol over, i hvilken retning mit 

liv går”. 

 

STATISTISKE METODER 

Ud over procenter og gennemsnit bruges middelværdier, som deler en 

fordeling i to lige store dele, til at udtrykke den centrale tendens i et sæt 

observationer. 

En standardafvigelse (SD) er en matematisk defineret afvigelse fra 

gennemsnittet og et udtryk for normalfordelingskurvens form. 
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Chi-i anden- (χ2-) testen bruges til at undersøge, om fordelingen i en tabel 

er tilfældig, eller om der er en interaktion mellem to variabler. χ2 siger intet 

om retningen af en evt. sammenhæng. Derfor suppleres χ2 med gamma (γ), 

der ligesom Pearsons ‘r’ er en korrelationstest, som udtrykker 

sammenhængen mellem to variabler. Sammenhængen udtrykkes med et tal 

mellem ÷ 1,00 og + 1,00. En positiv sammenhæng betyder, at jo mere der 

er af den ene variabel, jo mere er der også af den anden variabel. En 

negativ sammenhæng betyder derimod, at jo mere der er af denne ene 

faktor, jo mindre er der af den anden. Jo tættere på ± 1,00, jo stærkere er 

sammenhængen. 

ANOVA er en variansanalyse, hvor gennemsnitsværdier for f.eks. 

testresultater sammenlignes ud fra én to- eller flerdelt uafhængig variabel. 

Den uafhængige variabel kan f.eks. være køn, civilstand eller nogle 

aldersgrupper. ANOVA muliggør mere komplekse analyser af samspil 

mellem variabler. Men ANOVA indebærer også, at den information, der 

ligger i kontinuerte variabler, går til spilde. Derfor kan man anvende 

regressionsanalyse, hvor mange kontinuerlige, uafhængige variabler 

relateres til én enkelt afhængig variabel. Regressionsanalyse er en 

videreudvikling af korrelationsanalysen, en multipel korrelation. I 

regressionsanalysen udregnes, hvor megen vægt den enkelte uafhængige 

faktor bidrager med til at forklare slutresultatet. 

Signifikansniveau (p-værdi) er et statistisk udtryk for, om en given 

sammenhæng skyldes tilfældige faktorer. Hvis sandsynligheden er mindre 

end 5 %, taler man om, at sammenhængen er signifikant, dvs. 

videnskabeligt betydningsfuld på 0,05 niveauet. Jo højere 

signifikansniveauet er, jo mindre risiko er der for, at man tager fejl 

vedrørende sammenhængen. 
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RESULTATER 

Demografi 

Køn 

465 personer deltager i undersøgelsen; heraf 33 kvinder (7 %) og 428 

mænd (92 %). Fire deltagere (1 %) opgiver ikke deres køn. 

Aldersfordeling 

Aldersfordelingen er fra 19-80 år med en gennemsnitsalder på 39,6 år (SD 

13,0). Middeltallet er 40, hvilket betyder, at den ene halvdel af deltagerne 

er yngre, og den anden halvdel er ældre end 40 år. 

Civilstand 

Fordelingen af civilstand fremgår af tabel 1 nedenfor. Heraf ses, at 

trefjerdedele lever i ægteskab eller parforhold, mens den sidste fjerdedel 

fordeler sig på de tre andre kategorier. To svarede ikke på spørgsmålet (0,5 

%) 

Tabel 1. Civilstand (n = 465) 

Ugift 88 (19 %)
Gift/samlevende 345 (74 %)
Enke/enkemand 21 (4.5 %)
Skilt 9 (2 %)

 

Antal børn 

Knap en fjerdedel udfyldte ikke denne felt, og det antages derfor, at de 

muligvis ikke har børn. Af de, der svarede, havde 108 (23 %) ingen børn, 
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mens 243 (52 %) havde børn. Det gennemsnitlige antal børn var 1,5 barn, 

og middeltallet var 2, hvilket betyder, at halvdelen har færre end 2 børn, og 

den anden halvdel har 2 eller flere børn.  

 

Beskæftigelse 

Af tabel 2 fremgår, at knap en 1/3 af deltagerne er politifolk, knap en 1/3 

arbejder inden for den statslige eller kommunale redningsberedskab, knap 

en ¼ i Hjemmeværnet, Politihjemmeværnet eller Forsvaret, mens 17% 

arbejder inden for kommunalt, frivilligt eller militært brandvæsen.  
 

Tabel 2. Antal og procent der beskæftiger sig med de forskellige 

fagområder (n = 463) 

Beskæftigelse Antal Procent 
Politiet 141 30,5 
Brandvæsen: kommunalt, 
frivilligt, eller militært  

78 16,8 

Det kommunale rednings-
beredskab 

62 13,4 

Det statslige redningsberedskab 76 16,4 
Hjemmeværnsstyrker  75 16,2 
Forsvaret 31 6,7 
Total 463 100 
 
 

Ansættelse  

Af tabel 3 fremgår, at halvdelen af deltagerne er fuldtidsansat som 

redningsfolk, mens den anden halvdel er deltidsansat. Blandt de 

deltidsansatte, der opgav deres arbejdsfelt, er flertallet (54 %) frivillige, 

mens tilkalde-brandmænd, værnepligtige og de, der ikke opgav deres 

tilknytning eller havde anden tilknytning end de nævnte, deles om de 

resterende 46 %. 
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Tabel 3. Ansættelse (n = 458) 

 Antal Procent 
Deltidsansat opgav ikke 
arbejdsfelt 

14 3,1 

Deltidsansat tilkaldebrandmand 47 10,3 
Deltidsansat frivillig 123 26,9 
Deltidsansat værnepligtig 40 8,7 
Deltidsansat  
Anden tilknytning 

4 0,9 

Deltidsansat Total 228 49,8 
Arbejder på fuld tid 230 50,2 
Total 458 100 
 
 

Omstændigheder ved fyrværkerieksplosionen 

Tabel 4 viser indsatspersonalets personlige forbindelse til 

katastrofeområdet. Her fremgår det, at mens kun 2 af svarpersonerne (0,4 

%) boede i området, havde knap en femtedel familie i området, og knap 45 

% havde kontakt med beboere i området. 

 

Tabel 4. Personlig forbindelse til området 

Variable Nej: Antal (%) Ja: Antal (%) 
Havde kontakt med beboerne i Seest 254 (55,7) 202 (44,3) 
Har familie/venner i området 364 (80,4) 89 (19,6) 
Bor selv i området 456 (99,6) 2 (0,4) 

 

Af tabel 5 og 6 fremgår, at en stor del af indsatspersonalet havde en 

hovedopgave ved, og i de følgende dage efter katastrofen. Mange havde to 

primære funktioner, mens nogle havde flere. De fleste lavede 

brandslukning, afspærring og adgangskontrol samt personeftersøgning og 

evakuering i området, eller var i standby position enten indenfor eller 

udenfor det evakuerede område. 
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Tabel 5. Primær funktion onsdag 5.11.2005 fra kl. 14-20 
Funktion (antal) En To Tre Fire Fem Seks Total 
Indsat ved brændende containere før 
og omkring kl. 15.30 

21 0 0 0 0 1 22 

Brandslukning o.a. efter kl. 17.45 75 2 0 0 0 1 78 
Ledelsesfunktion på indsatsstedet 10 2 0 0 0 0 12 
Evakuering 27 9 0 0 0 0 36 
Personeftersøgning/-afsøgning i det 
evakuerede område efter kl. 17.45 

14 23 6 0 0 0 43 

Kriminaltekniske og efterforsknings-
mæssige opgaver i evakueret område 

4 0 0 1 0 0 5 

Afspærring og adgangskontrol 32 17 8 2 0 0 59 
Ammunitionsrydningstjeneste, 
rekognoscering for sikkerhedsforhold 
m.m. 

1 0 1 0 0 0 2 

Ambulancetjeneste i det evakuerede 
område 

0 0 1 0 0 0 1 

Standby inden for det evakuerede 
område 

17 18 3 3 0 0 41 

Ledelsesfunktion udenfor det 
evakuerede område 

20 8 1 0 0 0 29 

Opgaver vedr. evakuenter 8 1 0 0 1 0 10 
Sagsbehandling, koordinering og 
løsning af praktiske opgaver udenfor 
evakueret område 

1 0 1 0 0 0 2 

Forplejningstjeneste og logistik 6 5 3 0 0 0 14 
Ambulancetjeneste udenfor evakueret 
område 

0 0 0 0 0 0 0 

Standby udenfor evakueret område 23 7 2 0 1 0 33 
Anden funktion 16 17 5 2 0 1 41 
Total (n) 275 109 31 8 2 3 428 
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Tabel 6. Primær funktion fra onsdag 5.11.2005 kl. 20 til lørdag kl. 12.00 
Funktion (antal) En 

 
To 
 

Tre 
 

Fire 
 

Fem Total 

Brandslukning o.a.  127 0 0 0 0 127 
Personeftersøgning/-afsøgning 
I det evakuerede område efter 
kl. 17.45  

38 12 0 0 0 50 

Ledelsesfunktion på 
indsatsstedet  

18 9 3 0 0 30 

Kriminaltekniske og 
efterforskningsmæssige 
opgaver i evakueret område 

16 0 0 0 0 16 

Afspærring og adgangskontrol 79 20 0 0 0 99 
Ammunitionsrydningstjeneste, 
rekognoscering for 
sikkerhedsforhold m.m. 

12 3 1 0 0 16 

Ambulancetjeneste i det 
evakuerede område 

1 0 0 0 0 1 

Standby inden for det 
evakuerede område 

13 33 5 1 0 52 

Ledelsesfunktion udenfor det 
evakuerede område 

35 8 8 2 0 53 

Opgaver vedr. evakuenter 4 4 1 0 0 9 
Sagsbehandling, koordinering 
og løsning af praktiske 
opgaver udenfor evakueret 
område 

2 3 2 1 0 8 

Forplejningstjeneste og 
logistik 

20 8 4 2 0 34 

Ambulancetjeneste udenfor 
evakueret område 

1 0 0 0 0 1 

Standby udenfor evakueret 
område 

15 6 4 2 2 29 

Anden funktion 25 31 8 2 1 67 
Total (n) 406 137 36 10 3 592 
 

Af Tabel 7 fremgår opdelingen af redningsberedskabet ud fra antal år i 

deres funktion. Knap en fjerdedel (24 %) har arbejdet i deres funktion i 3 år 

eller færre, 28 % imellem 4 og 10 år, en fjerdedel i 11-23 år, og de 

resterende 23 % har varetaget deres funktion imellem 24 og 50 år. 

Gennemsnittet er 13,4 år (SD 11,5 år), og middeltallet er 10 år. 
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Tabel 7. Antal år i nuværende funktion 

< 3 år n = 109 (24%)  
4-10 år n =128 (28%) 
11-23 år n = 114 (25%) 
24-50 år n = 105 (23%) 
 

Tabel 8 viser henholdsvis det antal timer, svarpersonerne deltog i indsatsen, 

var på vagt, hvilede og var i standby position. I alle tilfælde gælder det, at 

antallet af timer varierer meget. Hvor gennemsnittet er markant højere end 

middeltallet, er der et mindretal, der har et stort antal timer. 

Tabel 8. Arbejdsforhold under indsatsen 

Variabler Gennemsnit 
(SD) 

Rækkevidde Middeltal 

Antal indsatstimer 24 (25) 0-160 16 
Antal vagttimer 8,3 (7,4) 0-52 7 
Antal hviletimer 13,2 (8,6) 0-48 12 
Antal standby timer 5,0 (3,1) 0-72 2 
 
 

Subjektive oplevelser under fyrværkerieksplosionen 

Tabel 9 viser fordelingen af svarene på de tre spørgsmål, der handlede om 

redningsfolkenes subjektive følelser under fyrværkerieksplosionen. På en 

syvpunkts Likert skala, hvor 1 = ’i høj grad’ og 7 = ’slet ikke’, var 

gennemsnittet på spørgsmålet omkring egen livsfare 4,7 og middeltallet 

5,0, sammenlignet med 3,3 og 3 for andre kollegers og indsatspersonels 

livsfare, og 3,9 og 4 for beboernes livsfare. Af tabellen fremgår det, at 

bekymringen for andet indsatspersonel end en selv og ens nærmeste 

kolleger var stærkere end både bekymringen for beboerne, for en selv og 

ens nærmeste kolleger. 33 % oplevede i nogen til høj grad, at de eller deres 

nærmeste kolleger var i livsfare, 48 % frygtede i nogen til høj grad, at 
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beboerne var i livsfare eller i fare for at blive kvæstet, mens 58 % i nogen 

til høj grad oplevede, at kolleger eller indsatspersonel var i livsfare. 

 
Tabel 9. Subjektive oplevelser under fyrværkerieksplosionen 

Likert-skala Oplevelsen af 
egen og 
nærmeste 
kollegers livsfare

Oplevelsen af, at 
andre kolleger eller 
indsats-personel var i 
livsfare 

Frygt for 
beboernes livsfare 
eller kvæstelser 

1. I høj grad 59 (13.1%) 153 (34,2%) 108 (24,2%) 
2. I betydelig grad 48 (10,7%) 65 (13,9%) 63 (14,1%) 
3. I nogen grad 41 (9,1%) 43 (9,6%) 44 (9,9%) 
4. Hverken eller 42 (9,4%) 45 (10,0%) 43 (9,6%) 
5. I lille grad  48 (10,7%) 24 (5,4%) 32 (7,2%) 
6. Næsten ikke 63 (14,0%) 42 (9,4%) 46 (10,3%) 
7. Slet ikke 148 (33%) 76 (17,0%) 110 (24,7%) 
Gennemsnit  
Middeltal 

4,7 
5,0 

3,3 
3 

3,9 
4 

 

Antal skader  

106 svarede ikke på spørgsmålet, og derfor kan det måske antages, at de 

ikke havde fået nogen skader. Af de 359, der svarede på spørgsmålet, var 

der 16 tilskadekomne. 102 har en kollega, der var blevet kvæstet. 

Afstand til fyrværkerifabrikken under indsatsen 

I skemaet blev det evakuerede område inddelt i fem koncentriske cirkler 

med fyrværkerifabrikken i centrum og lige stor afstand mellem cirklerne. 

Område A ligger nærmest fabrikken, og område E ligger længst væk. Kun 

125 af indsatspersonalet besvarede spørgsmålet, og fordelingen af områder 

var meget lige, som det ses i tabel 10. 
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Tabel 10. Afstand til fyrværkerifabrikken (n = 333) under indsatsen 

 Antal % af de der 

svarede 

% af alle 

Område A 19 15,2 4,1 
Område B 20 16,0 4,3 
Område C 32 25,6 6,9 
Område D 29 22,4 6,2 
Område E 25 20,0 5,4 
Total 125 100 26,9 
 

Det fremgår af tabellen, at færre end en tredjedel (n = 39) var inde i 

områderne nærmest fabrikken (A og B). De 341, der ikke svarede på 

spørgsmålet, må formentlig antages ikke at have været inde i det 

evakuerede område.  

Opholdssted ved ”det store brag” 17.45 

Tabel 11 viser, hvor svarpersonerne opholdt sig på det tidspunkt, hvor 

evakueringen var iværksat, og den store eksplosion indtraf. Knap tre 

fjerdedele befandt sig ikke i nærheden af fyrværkerieksplosionen, 16% var 

inden for det evakuerede område, og en tiendedel var umiddelbart udenfor 

det evakuerede område. Halvfems svarede ikke på spørgsmålet.  

 

Tabel 11. Opholdssted ved det store brag 17.45 (n = 515) 

 N % 
Udenfor det evakuerede område 278 73,9 
Umiddelbart udenfor det 
evakuerede område  

38 10,1 

I det evakuerede område  60 16,0 
Total 376 100 
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Tilfredshed med indsatsen 

På en syvpunkts Likert skala, hvor 1 indikerer ’høj tilfredshed’ og 7 

indikerer ’høj utilfredshed’, blev deltagerne bedt om at vurdere, hvor 

tilfredse de var med de forskellige aspekter af indsatsen ved 

fyrværkerikatastrofen. Tabel 12 viser resultaterne af denne vurdering  

 
 
Tabel 12. Tilfredshed med indsatsen 

Hvor god(t) 
var… 

1 
Meget 
godt 

2 3 4 5 6 7 
Dårligt 

Gns. 
(SD) 

Forberedelsen til 
indsatsen 

137 
30,4% 

120 
26,7% 

102 
22,7 % 

48 
10,7% 

22 
4,9 % 

12 
2,7% 

9 
2% 

2,49 
(1,45) 

Sammenholdet i 
indsatsgruppen 

260 
59,3 % 

133 
29,8 % 

29 
6,5 % 

17 
3,8 % 

2 
0,4 % 

5 
1,1 % 

0 
0 % 

1,62 
(0,94) 

Ledelsen af den 
del af indsatsen, 
du deltog i 

148 
33,3 % 

123 
27,6 % 

93 
20,9 % 

44 
9,9 % 

20 
4,5 % 

9 
2,0 % 

8 
1,8 % 

2,38 
(1,41) 

Samarbejdet med 
andre indsats-
grupper inden for 
dit fag 

127 
28,5 % 

159 
35,7 % 

97 
21,7 % 

47 
10,5 % 

9 
2,0 % 

5 
1,1 % 

2 
0,4 % 

2,27 
(1,51) 

Samarbejdet med 
andre faggrupper 

89 
20,7 % 

159 
37,1 % 

117 
27,3 % 

53 
12,4% 

8 
1,9 % 

2 
0,5 % 

1 
0,2 % 

2,40 
(1,06) 

Den måde, du 
klarede din 
indsats 

169 
37,2 % 

188 
41,4 % 

71 
15,6 % 

23 
5,1 % 

2 
0,4 % 

1 
0,2 % 

0 
0 % 

1,91 
(0,91) 

 
 
Af tabel 12 fremgår stor generel tilfredshed med indsatsen. Knap 96 % 

syntes, at sammenholdet i indsatsgruppen var meget til nogenlunde godt, 

og 94% var meget til nogenlunde tilfredse med egen indsats. Til 

sammenligning var der kun 1,5 % og 0,6 %, der besvarede disse spørgsmål 

med lidt til meget dårligt. Også mht. de andre spørgsmål var tilfredsheden 

høj, varierende fra 80-86% der var tilfredse, sammenlignet med 2,6 % - 9,6 

% der var utilfredse. Den største utilfredshed ser man i forhold til 

spørgsmålet om forberedelsen til indsatsen og tilfredsheden med ledelsen, 



 66

hvor henholdsvis knap 10 % og knap 9 % syntes, den var lidt til meget 

dårlig.  

 

Belastningsgrad af de forskellige aspekter af indsatsen 

På en syvpunkts Likert skala, hvor 1 indikerer ’meget belastende’, og 7 

indikerer ’ikke noget problem’, blev deltagerne bedt om at vurdere, hvor 

belastende de forskellige aspekter af indsatsen omkring 

fyrværkerikatastrofen var for dem. Tabel 13 viser resultaterne af denne 

vurdering. 

 
Tabel 13. Oplevelse af indsatsen n (%) 

Hvordan 
oplevede du 

1 
Meget 
belastende 
N (%) 
 

2 3 4 5 6 7 
Ikke 
noget 
problem 

 
Gns. 
(SD) 

Ventetid 40 
(8,9) 

52 
(11,6) 

61 
(13,6) 

51 
(11,4) 

36 
(8,0) 

82 
(18,3) 

127 
(28,3) 

4,66 
(2,08) 

Mangel på 
hviletid 

8 
(1,8) 

15 
(3,4) 

23 
(5,2) 

41 
(9,2) 

49 
(11,0) 

98 
(22,1) 

210 
(47,3) 

5,80 
(1,54) 

Eksplosions-
faren 

43 
(9,6) 

70 
(15,7) 

54 
(12,1) 

62 
(13,9) 

55 
(12,3) 

58 
(13,0) 

104 
(23,3) 

4,36 
(2,06) 

 Fraværende      Stor  
Ledelses-
omsorg 

16 
(3,6) 

23 
(5,2) 

32 
(7,2) 

46 
(10,3) 

63 
(10,3) 

123 
(27,6) 

142 
(31,9) 

5,36 
(1,69) 

 I høj grad      Slet ikke  
Været til 
nytte 

162 
(35,7) 

124 
(27,3) 

92 
(20,3) 

45 
(9,99 

11 
(2,4) 

11 
(2,4) 

9 
(2,0) 

2,31 
(1,40) 

 

I alt 34,1 procent indikerede, at ventetiden i nogen til høj grad havde været 

belastende, mens knap 55% fandt den kun lidt til slet ikke problematisk 

(gns. = 4,7; middeltal 5). En tiendedel fandt mangel på hviletid belastende i 

nogen til høj grad, mens over tre fjerdedele fandt den lidt eller slet ikke 
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problematisk (gns. = 5,8; middeltal 6). Deltagerne blev spurgt, i hvilken 

grad de oplevede ledelsens omsorg for deres sikkerhed. På en 7-punkts 

Likert skala, hvor 1 indikerede, at omsorgen ikke var til stede, og 7 

indikerede, at den var stor, var gennemsnittet 5,4 (SD 1,7) og middeltallet 

6. I alt 83,3 % følte i nogen til høj grad, at de havde været til nytte, mens 

kun 6,8 % var uenige i denne udsagn. Her indikerede en score på 1 ’i høj 

grad’ og 7 ’slet ikke’. Gennemsnittet var 2,3 (SD 1,4) og middeltallet 2. 

Lidt over en tredjedel (n = 163; 36,4) af deltagerne angav, at de tidligere 

havde været med i en indsats, der var lige så belastende som 

fyrværkerikatastrofen, mens knap to tredjedele (n = 285; 63,6 %) ikke 

havde. Langt de fleste (n = 423; 91 %) sagde, at hvis de selv kunne vælge, 

ville de deltage i en lignende indsats igen. En femtedel af svarpersonerne (n 

=92; 21 %) gav udtryk for, at der var bestemte lyde, lugte, eller synsindtryk 

fra katastrofen, som de jævnligt genoplevede. På spørgsmålet, om man 

havde fået medicin som følge af katastrofen, svarede 452 personer - og alle 

med et nej. Tretten (3 %) svarede ikke på spørgsmålet.  

Sociale og økonomiske eftervirkninger af fyrværkerikatastrofen 

Tabel 14 viser fordelingen af svarene på spørgsmålene om fysiske og 

psykiske eftervirkninger af katastrofen. I alt 47 svarpersoner har haft ekstra 

sygedage, og gennemsnittet blandt dem er 3,4 og middeltallet 1. På 

undersøgelsestidspunktet var to svarpersoner stadigvæk sygemeldt pga. 

katastrofen. Fjorten angav, at de på undersøgelsestidspunktet havde besvær 

med arbejde eller daglig funktion. 
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Tabel 14. Evt. arbejds- og funktionsrelaterede konsekvenser af katastrofen 

Variable Ja Nej Antal svar 
Ekstra sygedage (fravær) der kan 
skyldes katastrofen 47 (11 %) 379 (89 %) 426 

Er du sygemeldt p.t. 2 (0,5 %) 394 (99,5 %) 396 
Besvær med arbejde eller daglig 
funktion som følge af katastrofen 14 (3,1 %) 436 (96,9 %) 450 

 

Tabel 15 viser opdelingen af svarpersonernes kontakt ved de forskellige 

instanser som følge af katastrofen og deres vurderede tilfredshed med 

denne kontakt. Svarpersonerne har hyppigst været i kontakt med 

debriefing, befolkningens interesse og medfølelse, mediernes dækning i TV 

og aviser, journalister og fotografer, og krisepsykologer tilknyttet deres 

enhed eller arbejdspladser. Sjældnest nævnt er kontakt med en 

sygesikringspsykolog og det kriseterapeutiske beredskab i Kolding. De 

instanser, som svarpersonerne er mest tilfredse med, er 

sygesikringspsykologer, andre end dem der står på listen, debriefing, 

krisepsykologer tilknyttet deres enhed eller arbejdsplads og befolkningens 

interesse og medfølelse. Og svarpersonerne er mindst tilfredse med 

journalister og fotografer, det kriseterapeutiske beredskab på Kolding 

Sygehus og mediernes dækning af begivenhederne i TV og aviser.  
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Tabel 15. Kontakt til forskellige instanser 

Har du efter katastrofen haft kontakt 
med… Ja 

n (%) 
Nej 
n (%) 

Tilfredshed med 
deres indsats (1 = 
meget utilfreds; 7 = 
meget tilfreds) 
Gns. (SD) middeltal 

Skadestue/Sygehusafdeling 32 
(6,9) 

434 
(93,1) 5,5 (1,9) 5,0 

Det kriseterapeutiske beredskab på 
Kolding Sygehus (på psykiatrisk afd.) 

13 
(2,8) 

453 
(97,2) 4,3 (2,0) 5,0 

Egen læge 26 
(5,6) 

440 
(94,4) 5,2 (1,8) 5,0 

Debriefing eller gruppesamtale om 
forløbet og indsatsen 

242 
(51,9) 

224 
(48,1) 5,6 (1,4) 6,0 

Krisepsykolog tilknyttet din 
enhed/arbejdsplads 

62 
(13,3) 

404 
(86,7) 5,6 (1,4) 6,0 

Sygesikringspsykolog 3 
(0,6) 

463 
(99,4) 7,0 (0) 7,0 

Mediernes dækning i TV og aviser 115 
(24,7 %) 

351 
(75,3) 4,7 (1,6) 5,0 

Journalister og fotografer 78 
(16,7 %) 

388 
(83,3) 4,0 (1,7) 4,0 

Befolkningens interesse/medfølelse 210 
(45,1 %) 

256 
(54,9) 5,6 (1,4) 6,0 

Andre 38 
(8,2 %) 

428 
(91,8) 6,0 (1,3) 7,0 

 

Debriefing 

Halvdelen af redningsfolkene har været til debriefing (n =234, 50 %). Af 

dem fik 37 % debriefing inden for det første døgn, 40 % 1-7 dage efter 

katastrofen, 15 % imellem dag 7 og en måned efter katastrofen, og de sidste 

8 % efterfølgende. Af de, der havde været til debriefing, havde 57 været til 

mere end en debriefing. Den første debriefing havde i gennemsnit varet i 

2,2 timer (SD 1,7; middeltal 2,0), mens gennemsnittet for følgende 

debriefinger var 2,9 timer (SD 2,0; middeltal 3,0). Knap halvdelen (47 %) 

af debriefingerne blev ledet af en psykolog, mens 53 % blev ledet af andre. 

Hos knap en tredjedel (33 %) bestod debriefingerne blandt andet af 



 70

”runder”, hvor hver enkelt fortalte om sine oplevelser, tanker og følelser. 

Tabel 16 viser resultaterne af deltagernes vurdering af udbyttet af den 

debriefing, de modtog.  

 

Tabel 16. Tilfredshed med udbyttet af modtaget debriefing  

1 
Meget 
utilfreds 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
Meget 
tilfreds 
 

n = 20 
(7,5 %) 

n =17 
(6,4 %) 

n= 15 
(5,6 %) 

n =45 
(17 %) 

n = 56 
(21 %) 

n = 60 
(22,6 %) 

n = 53 
(20 % ) 

 

Af tabellen fremgår, at mens 63,6 % af de, der modtog debriefing, var 

nogenlunde til meget tilfredse med det udbytte, de fik, er der 19,5 %, der er 

nogenlunde til meget utilfredse. De resterende 17 % er hverken tilfredse 

eller utilfredse. Gennemsnittet er 4,8 (SD 1,8; middeltal 5). 

 

Psykologiske faktorer og følgevirkninger 

Følelse af tryghed  

På en skala, fra 1 = ”Jeg føler mig helt sikker på, at jeg ikke igen bliver 

udsat for en ny voldsom begivenhed” til 7 = ”Jeg er meget bange for, at jeg 

kan blive udsat for en ny voldsom begivenhed”, er gennemsnittet 2,5 (SD 

1,3) og middeltallet 2. 

Oplevelse af kontrol 

På en visuel analogskala, fra 0 (= ”Det, der sker mig, har jeg almindeligvis 

selv kontrol over”) til 100 (= ”Jeg føler ikke, at jeg har nogen kontrol over, 
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i hvilken retning mit liv går”) millimeter, er gennemsnittet 13,1 mm. (SD 

15,1) og middeltallet 9. 

Selvværd 

Vurderingen af den generelle tilfredshed med egne egenskaber bygger på to 

spørgsmål fra RSES, som er adderet svarende til en mulig rækkevidde fra 2 

til 8, hvor 8 er udtryk for meget selvfølelse og 2 et meget lavt selvværd. 

Den gennemsnitlige score er 6,3 (SD 1,1), hvilket er udtryk for et 

gennemgående højt selvværd for den undersøgte gruppe som helhed.  

 

Tidligere traumer og belastninger 

Større livsbegivenheder inden for det sidste halve år 

Inden for det sidste halve år har 106 personer (22,7 %) oplevet alvorlige 

livsbegivenheder såsom sygdom, skilsmisse, fyring eller dødsfald. Det 

gennemsnitlige antal af den slags større begivenheder var 2,3 (SD 3,0 og 

middeltal 1), når man inkluderer de, der ikke har oplevet større 

livsbegivenheder inden for tidsrummet. Af de, der har oplevet større 

livsbegivenheder, har 40 % oplevet én eller 2; 11 % har oplevet 3-5 og 49 

% har oplevet 6-8 begivenheder. Gennemsnittet for de, der har oplevet 

mindst en større livsbegivenhed inden for det sidste halve år, er således 4,3 

og middeltallet er 5. 

Tidligere traumatiske livsbegivenheder 

Fordelingen af de adspurgtes tidligere oplevede traumatiske hændelser ses 

af tabel 17. Antallet af tidligere traumer varierer fra 0-12 med et 

gennemsnit på 2,7 (SD 2,2) og middeltal 2. 
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Lidt over 17 % har aldrig tidligere været udsat for en traumatisk 

begivenhed; 16,5 % har tidligere været udsat for én; 22,5 % for to; 13,9 % 

for tre; 11 % for fire, og 19 % for fem eller flere. En relativt stor del har 

mistet en nærtstående, været involveret i ulykker, oplevet en brand og/eller 

været vidne til en traumatisk situation, der er overgået andre. Omkring en 

femtedel har været udsat for overfald/vold og/eller været truet med våben. 

Adskillige har oplevet en naturkatastrofe, og nogle har oplevet krig. 

Seksuelt misbrug angives af knap 14 % af deltagerne, og 10 % har oplevet 

et chok i forbindelse med, at en nærtstående blev udsat for en voldsom 

begivenhed. Omsorgssvigt, fysisk mishandling og voldtægt er sjældent 

forekommende. Endelig angiver 6 % at de har været udsat for en anden 

form for traume end de i tabellen angivne. 

Tabel 17. Traumatiske hændelser (n = 514) 

 N % 
Voldtægt 6 1,3 
Seksuelt misbrug 64 13,7 
Overfald/vold 99 21,2 
Naturkatastrofe 72 15,5 
Trusler med våben 97 20,8 
Ulykke 205 44,0 
Chok fordi nærtstående var udsat for en 
voldsom begivenhed 

46 9,9 

Brand 217 46,6 
Vidne til traume 162 34,8 
Fysisk mishandling 12 2,6 
Krig 33 7,1 
Omsorgssvigt som barn 13 2,8 
Mistet en nærtstående 243 52,1 
Andre traumer 29 6,2 
Gennemsnit 1,58 (SD 1,35) 466 Rækkevidde 

0-12 
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Tabel 18. Deskriptiv statistik for de standardiserede spørgeskemaer 

 Række-
vidde 

Gennem-
snit SD N Antal 

items α 
Inter-
item 

Invasion 4-13 5,6 1,7 453 4 .71 .40 
Undgåelse 7-23 8,2 2,2 448 7 .74 .31 
Vagtsomhed 5-18 6,8 2,6 448 5 .83 .50 HTQ 

Total 32-80 38,5 8,5 434 31 .92 .28 
Negativ 
affektivitet 10-26 11,5 2,4 450 10 .81 .30 

Somatisering 11-54 14,0 4,3 449 11 .78 .33 
Dissociation 5-11 5,4 1,0 449 5 .59 .22 

TSC-26 

Total 26-81 30,9 6,9 440 26 .88 .27 
Angst 8-31 13,5 3,7 444 8 .89 .50 
Inkompetence 6-19 11,8 1,3 441 6 .67 .26 
Depression 5-20 7,2 2,0 443 5 .86 .53 
Social 3-11 6,1 0,8 446 3 .52 .27 
Mestring 6-16 9,0 1,3 442 5 .56 .19 

GHQ-
30 

Total 30-85 41,4 7,3 434 30 .92 .25 
Nærhed 10-30 23,7 3,7 429 6 .55 .18 
Afhængighed 7-45 21,1 3,9 440 6 .49 .17 
Ængstelighed 6-51 11,5 5,1 422 6 .75 .41 RAAS 
Close 
dependency 18-71 44,9 6,51 424 12 .69 .16 

Lytte? 1-7 6,0 1,3 439 1   
Kontakt med 
andre? 1-7 4,8 1,7 439 1   

Udtrykke? 1-7 4,7 1,3 441 1   
Sympati? 1-7 5,6 1,2 434 1   
Praktisk? 1-7 3,6 2,2 395 1   
Svigtet? 1-7 2,1 1,4 426 1   
Samlet tilfreds? 1-7 5,4 1,7 418 1   

CSS 
 
 
 

Total 12-49 37,1 6,2 380 7 .64 .23 
 

Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) 

De statistiske data for rækkevidde, gennemsnit, spredning, antal svar og 

antal spørgsmål, der indgår i de enkelte subskalaer, vises i tabel 19. To 

tredjedele (66,7 %) af svarpersonerne har et eller flere af 

invasionssymptomerne, hvilket er et af kriterierne i PTSD diagnosen 
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(American Psychiatric Association, 1994). Derimod har kun 13,3 % af 

svarpersonerne tre eller flere undgåelsessymptomer, svarende til hvad 

PTSD diagnosen kræver, mens 35,7 % har to eller flere 

vagtsomhedssymptomer, som er endnu en forudsætning for at få PTSD 

diagnosen. Kun 1,6 % opfylder alle tre kernekriterier for PTSD diagnosen 

(jf. tabel 19), mens 6,8 % kun mangler ét symptom for at opfylde 

diagnosen, hvilket kan betegnes som subklinisk PTSD. 

Tabel 19. Antal og procentdel af beboerne, som opfylder de enkelte PTSD 
symptomkriterier og kriterier for symptomklynger (n = 483+) 
 0 

Symptom- 
kriterier 

1 
Symptom- 
kriterium 

2 
Symptom- 
kriterier 

3 
Symptom- 
kriterier 

4 el. flere 
Symptom- 
kriterier 

Genoplevelse 151 (33 %) 149 (33 %) 34 (8 %) 54 (12 %) 65 (14 %) 
Undgåelse 274 (61 %) 56 (13 %) 59 (13 %) 23 (5 %) 37 (8 %) 
Forhøjet 
vagtsomhed 

229 (51 %) 59 (13 %) 43 (10 %) 49 (11 %) 68 (15 %) 

 
 0 

Symptom 
klynger 

1 
Symptom 
klynge 

2 
Symptom 
klynger 

3 
Symptom 
klynger 

 

PTSD klynger 313 (70,7 
%) 

93 (21,0 %) 30 (6,8 %) 7 (1,6 %)  

 

Målingen med Cronbachs α viser, at den interne konsistens for HTQ-total 

er høj (se tabel 18). Inter-item korrelationerne ligger på mellem .28 og .50, 

hvor værdier mellem .20 og .40 indikerer optimal diskriminationsevne (jf. 

Briggs & Cheek, 1986). 

Trauma Symptom Checklist (TSC) 

De statistiske data for rækkevidde, gennemsnit, spredning, antal svar og 

antal spørgsmål, der indgår i de enkelte subskalaer, vises i tabel 18. 

Somatisering (gennemsnitligt spørgsmålscore = 1,27) ligger noget højere 

end negativ affektivitet (gennemsnitligt spørgsmålscore = 1,15) og 

dissociation (gennemsnitligt spørgsmålscore = 1,08). 
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General Health Questionnaire (GHQ) 

I tabel 18 vises værdierne for de enkelte subskalaer og totalscoren. Relativt 

set er der højeste scores for social dysfunktion (2,02) og oplevelsen af 

inkompetence (1,97); problemer med mestring ligger lidt lavere (1,8), mens 

værdierne for angst (1,69) og depression (1,43) er mindst. Kun tre personer 

(0,7%) har en totalscore >= 69, som er grænseværdien for psykiatrisk 

”caseness”. 

Reliabiliteten for social dysfunktion og mestring er ret lav, hvorfor disse 

faktorer udgår af de videre analyser. 

Social støtte (CSS) 

I tabel 18 vises fordelingen af svarene på de enkelte spørgsmål om oplevet 

social støtte. Totalscoren har tilfredsstillende intern konsistensværdi og god 

diskriminationsværdi. Generelt viser det sig, at svarpersonerne har 

modtaget god emotionel støtte som følge af katastrofen (gennemsnittet 

ligger relativt højt på den positive side i alle instanser) og er godt tilfredse 

med den modtagede støtte. 

Revised Adult Attachment Scale (RAAS) 

De statistiske data for rækkevidde, gennemsnit, spredning, antal svar og 

antal spørgsmål, der indgår i de enkelte subskalaer, vises i tabel 18. 

Nærhedsdimensionen er meget fremtrædende, afhængighedsdimensionen 

noget mindre fremtrædende og ængstelighedsdimensionen sjældnest 

forekommende. I tabel 18 ses, at RAAS har en god intern konsistens for 

ængstelighedsskalaen og god diskriminationsevne, mens både 

nærhedsskalaen og afhængighedsskalaen har en indre konsistens og 

diskriminationsevne, der ikke er tilfredsstillende. Til beregning af 
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tilknytningsstile adderes nærheds- og afhængighedsskalaerne, kaldet ”close 

dependency”. Reliabiliteten for denne variabel er tilfredsstillende. 

Fordelingen af tilknytningsmønstre ses i tabel 19a. 417 ud af 465 (90%) 

skemaer er besvarede. 395 besvarelser kan kategoriseres (95% af de 417 og 

85% af de 465). Grunden til at de sidste 22 ikke kan kategoriseres, skyldes 

at de har midtpunktsværdier.  

 

Tabel 19a  Fordelingen af tilknytningsmønstre (n 

= 395) 

Sikker Overinvolveret 

350 (89%) 20 (5%) 

Distanceret  Ængstelig  

15 (4%) 10 (3%) 

 

 
SAMMENHÆNGE MELLEM DE PSYKOLOGISKE FAKTORER 

I tabel 20 vises korrelationer mellem de forskellige skalaer. De enkelte 

subskalaer inden for de tre spørgeskemaer, der drejer sig om psykologiske 

belastninger, har som forventet stærke positive og signifikante 

sammenhænge (korrelationer for GHQ mellem .35 og .62; for TSC mellem 

.62 og .69 og for HTQ mellem .54 og .65). Korrelationerne mellem 

subskalaerne og totalskalaerne er endnu højere: for GHQ mellem .49 og 

.94; for TSC mellem .76 og .95 og for HTQ mellem .78 og .86, hvilket er 

udtryk for, at disse skalaer grundlæggende måler belastningsfaktorer, der 

optræder som et sammenhængende mønster. 
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Anderledes forholder det sig med oplevelsen af social støtte, der har 

signifikante, negative korrelationer til de tre belastningsskalaer, hvilket vil 

sige, at oplevelsen af at modtage social støtte virker hæmmende på de 

forskellige former for belastning. Dette gælder dog ikke i forhold til HTQ 

genoplevelsesskalaen, da korrelationen er lige over signifikansgrænsen (p < 

.06). Tilknytningsstile, der er kendetegnet ved nærhed og afhængighed, har 

samme hæmmende funktion, mens en ængstelig tilknytningsstil korrelerer 

positivt og signifikant med belastningsmålene – undtaget er dog GHQ-

inkompetence subskalaen. Selvfølelse er ligeledes negativt forbundet med 

samtlige belastningsmål, dvs. lavt selvværd er forbundet med større 

belastning. Oplevelsen af ikke at have kontrol over sit liv har stor positiv 

ammenhæng med alle belastningsmål, dvs. at de, der føler, de ikke har 

kontrol over deres liv, er mere belastede. I disse korrelationer har vi de 

første indikatorer på faktorer, som kan ses som sårbarheds- og 

modstandsfaktorer i forhold til belastninger. I det følgende afsnit vil vi lave 

en række analyser, hvor de demografiske og såkaldte peritraumatiske (dvs. 

hændelser og forhold som udspillede sig under og lige efter katastrofen) 

faktorers betydning for belastningsmålene analyseres. 
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Tabel 20. Pearsons korrelationer mellem de forskellige subskalaer og totalscores 

Skala CSS GHQ 
Angst 

GHQ 
Inkom 

GHQ 
Depr. 

GHQ 
Total 

TSC 
Neg. af 

TSC 
Soma 

TSC 
Disso  

TSC 
Total 

HTQ 
Genop 

HTQ 
Undgå 

HTQ 
Vagts 

HTQ 
Total 

RAAS 
Closed.

RAAS 
Ængst 

Selv- 
følelse 

GHQ  
angst 

-.21 
.0005 

               

GHQ 
Inkompetence 

-.15 
.005 

.35 

.0005 
              

GHQ 
Depression 

-.22 
.0005 

.62 

.0005 
.37 
.0005 

             

GHQ 
Total 

-.26 
.0005 

.94 

.0005 
.49 
.0005 

.80 

.0005 
            

TSC 
Neg. affek. 

-.25 
.0005 

.56 

.0005 
.27 
.0005 

.40 

.0005 
.57 
.0005 

           

TSC 
Somatisering 

-.20 
.0005 

.52 

.0005 
.21 
.0005 

.35 

.0005 
.52 
.0005 

.69 

.0005 
          

TSC 
Dissociation  

-.14 
.01 

.49 

.0005 
.28 
.0005 

.39 

.0005 
.52 
.0005 

.68 

.0005 
.62 
.0005 

         

TSC 
Total 

-.22 
.0005 

.59 

.0005 
.28 
.0005 

.41 

.0005 
.59 
.0005 

.87 

.0005 
.95 
.0005 

.76 

.0005 
        

HTQ 
Genoplevelse 

-.10 
.06 

.35 

.0005 
.09 
.07 

.18 

.0005 
.33 
.0005 

.49 

.0005 
.46 
.0005 

.47 

.0005 
.52 
.0005 

       

HTQ 
Undgåelse 

-.27 
.0005 

.38 

.0005 
.25 
.0005 

.35 

.0005 
.42 
.0005 

.61 

.0005 
.53 
.0005 

.55 

.0005 
.61 
.0005 

.54 

.0005 
      

HTQ 
Vagtsomhed 

-.24 
.0005 

.49 

.0005 
.22 
.0005 

.31 

.0005 
.49 
.0005 

.66 

.0005 
.68 
.0005 

.55 

.0005 
.73 
.0005 

.63 

.0005 
.65 
.0005 

     

HTQ 
Total 

-.23 
.0005 

.51 

.0005 
.22 
.0005 

.35 

.0005 
.51 
.0005 

.74 

.0005 
.64 
.0005 

.67 

.0005 
.74 
.0005 

.78 

.0005 
.86 
.0005 

.85 

.0005 
    

RAAS 
Close Depen. 

.38 

.0005 
-.31 
.0005 

-.16 
.05 

-.24 
.0005 

-.31 
.0005 

-.37 
.0005 

-.32 
.0005 

-.32 
.0005 

-.38 
.0005 

-.18 
.0005 

-.38 
.0005 

-.28 
.0005 

-.36 
.0005 

   

RAAS 
Ængstelig 

-.30 
.0005 

.36 

.0005 
.09 
.061 

.23 

.0005 
.34 
.0005 

.41 

.0005 
.32 
.0005 

.28 

.0005 
.39 
.0005 

.22 

.0005 
.31 
.0005 

.27 

.0005 
.32 
.0005 

-.50 
.0005 

  

Selvfølelse .20 
.0005 

-.29 
.0005 

-.22 
.0005 

-.32 
.0005 

-.32 
.0005 

-.25 
.0005 

-.21 
.0005 

-.16 
.001 

-.23 
.0005 

-.17 
.0005 

-.27 
.0005 

-.24 
.0005 

-.27 
.0005 

.28 

.0005 
-.23 
.0005 

 

Kontrollokus -.27 
.0005 

.42 

.0005 
.23 
.0005 

.32 

.0005 
.46 
.0005 

.51 

.0005 
.42 
.0005 

.41 

.0005 
.49 
.0005 

.36 

.0005 
.43 
.0005 

.50 

.0005 
.50 
.0005 

-.14 
.0005 

.32 

.0005 
-.33 
.0005 
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Tabel 21. Variansanalyser mellem demografiske faktorer, stressorer, og belastningsskalaer. One way ANOVA. F- ratio værdier 

 Køn Civil-
stand 

Beskæf-
tigelse 

Type 
ansættelse 

Kontakt 
med bebo. 

Familie/ 
venner i 
området 

Tidl. 
indsats 

Vil gøre 
det igen 

Sanse-
indtryk 

Arbejds- 
besvær 

GHQ Angst 0,97 0,19 0,48 1,45 5,39¹ 5,26¹ 0,35 3,01 1,00 26,453 

GHQ  
Inkompetence 0,07 1,49 0,99 4,031 2,71 7,56² 0,36 1,62 0,39 36,203 

GHQ 
Depression 1,70 0,04 2,63¹ 0,69 4,39¹ 10,96² 1,63 9,78² 0,99 31,293 

GHQ Total 1,04 0,12 1,28 1,83 7,29² 9,30² 0,18 6,00¹ 0,17 55,223 

TSC Neg. aff. 4,78¹ 3,55 1,00 0,72 9,66² 9,28² 2,21 10,73² 16,01³ 73,293 

TSC 
Somatisering 0,38 0,01 1,63 0,17 22,33³ 7,84² 0,00 14,32² 13,73³ 42,133 

TSC 
Dissociation 3,05 2,01 2,08 1,15 12,87³ 18,33³ 3,93¹ 9,42² 42,08³ 118,483 

TSC Total 2,18 0,50 1,38 0,03 19,77³ 12,37³ 0,51 12,62³ 19,50³ 66,893 

HTQ 
Genoplevelse 1,24 0,14 3,60² 2,36 25,86³ 19,30³ 11,77² 6,65² 85,54³ 22,833 

HTQ 
Undgåelse 0,09 0,77 2,53¹ 0,31 9,22² 10,66² 3,94¹ 20,52³ 20,06³ 93,033 

HTQ 
Vagtsomhed 0,77 0,53 1,84 0,32 17,89³ 17,73³ 1,40 31,52³ 38,89³ 54,633 

HTQ Total 1,59 0,96 2,37¹ 1,29 18,03³ 18,97³ 5,46¹ 23,30³ 63,09³ 90,233 

Social støtte 0,00 0,06 3,02² 2,23 2,33 0,66 0,10 4,64¹ 0,33 4,441 

RAAS 
Close Depend. 0,79 1,69 2,50¹ 3,37 4,781 0,43 0,09 3,51 3,27 21,233 

RAAS 
Ængstelig 0,29 9,25³  2,28¹ 0,20 6,52¹ 1,05 0,05 0,40 9,70² 2,49 

Selvfølelse 5,62¹ 0,04 1,19 1,56 0,43 0,36 7,40² 2,35 0,23 3,75 
Kontrollokus 0,81 1,71 2,27³ 1,99 6,57¹ 6,60¹ 0,70 10,79² 6,852 34,083 

p-værdier  1) p < ,05   2) p < ,01   3) p < ,0005 
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Køn 

Den eneste kønsforskel, der blev fundet, var, at kvinder scorede højere på negativ 

affektivitet og lav selvfølelse end mændene (tabel 21). 

Alder  

Stigende alder var forbundet med højere grad af oplevet inkompetence og depression 

samt lavere grad af social støtte og det kombinerede mål for nærhed og afhængighed 

(tabel 23). 

Civilstand 

Enlige var signifikant mere ængstelige i deres tilknytning til andre, end de der var 

gift. eller samlevende (tabel 21).  

Antal børn 

Antallet af børn var sammenhængende med færre symptomer på TSC (negativ 

affektivitet, dissociation samt total) og lavere grad af det kombinerede mål for 

nærhed og afhængighed (tabel 23). 

Beskæftigelse 

Ifølge en Tukey b’s post hoc analyse havde hjemmeværnsstyrkerne flere 

invasionssymptomer end brandfolkene og de, der var i Forsvaret. De havde også flere 

undgåelsessymptomer og højere HTQ total score end de, der var i Forsvaret. Desuden 

havde svarpersonerne fra Hjemmeværnet i højere grad ekstern kontrollokus end 

brandfolkene (tabel 21). Brandvæsen og redningsberedskaberne lå lavere mht. 

depression og mestringsvanskeligheder end Hjemmeværnet og Forsvaret. 

Brandfolkene oplevede mest social støtte og hjemmeværnsfolkene mindst.  
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Typer af ansættelse 

Fuldtidsansatte havde en større følelse af inkompetence end deltidsansatte (tabel 21).  

Antal arbejdsår 

Antal arbejdsår var sammenhængende med lavere grad af social støtte, større følelse 

af inkompetence og lavere grad af det kombinerede mål for nærhed og afhængighed 

(tabel 23).  

Kontakt med beboerne 

De, der var i kontakt med beboerne, scorede signifikant højere på alle belastningsmål, 

undtagen GHQ følelse af inkompetence, end de der ikke havde kontakt med 

beboerne. De, der havde kontakt, havde tillige lavere scorer på nærheds- og 

afhængighedsdimensionen i RAAS, højere score på ængstelig tilknytning og højere 

score på ekstern kontrollokus. Der blev ikke fundet nogen forskel i gruppernes 

angivelse af social støtte eller selvfølelse (tabel 21).  

Familie i området 

De, der havde familie i katastrofeområdet, var mere belastede på alle belastningsmål 

og følte, at de havde mindre kontrol over, hvad der skete dem, end de der ikke havde 

familie i området. Grupperne modtog lige megen social støtte og lignede hinanden 

mht. tilknytningsstil og selvfølelse (tabel 21). 

Bor selv i området 

Der blev ikke fundet forskelle i nogen af målingerne mellem de, der boede i området, 

og de der ikke boede der. Det bør dog understreges, at dette kan skyldes, at der kun 

var 2 fra indsatsgruppen, der boede i området (ikke vist i tabel). 
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Opholdssted ved det store brag kl. 17.45 

I forhold til spørgsmålet om, hvor redningsfolkene opholdt sig ved det store brag, 

blev der fundet signifikante gruppeforskelle på negativ affektivitet og 

dissociationssubskalaerne i TSC og alle subskalaerne i HTQ samt HTQ total score. 

Ifølge Tukey b post hoc analysen, havde de, der opholdt sig umiddelbart udenfor 

området flere undgåelsessymptomer, end de der var længere væk. Både de, der var 

inden for området, og de, der var lige udenfor området, havde flere invasions- og 

vagtsomhedssymptomer og højere HTQ total scores end de, der var længere væk 

(tabel 23). 

Større livsændringer inden for de sidste 6 måneder 

Antal større livsændringer havde signifikant effekt på oplevet angst og GHQ total 

score, negativ affektivitet, dissociation, TSC totalscore, alle HTQ mål, ængstelig 

tilknytning og ekstern kontrollokus. De, der havde oplevet 2 større livsændringer, 

havde ifølge en Tukey b post hoc analyse flere vagtsomhedssymptomer end de, der 

ikke havde oplevet nogen livsændringer, og var mere ængstelige i deres tilknytning til 

andre, end både de der ikke havde oplevet større livsændringer, og de der kun havde 

oplevet én (tabel 23). 

Antal tidligere traumer 

Der var ingen sammenhænge mellem antallet af tidligere oplevede traumer og de 

undersøgte mål (tabel ikke vist).  

Antal indsatstimer 

De, der var indsat længst, scorede højere på negativ affektivitet, havde flere 

genoplevelses- og undgåelsessymptomer, en højere HTQ total score samt en højere 

grad af ekstern kontrollokus (tabel 23). 
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Antal vagttimer 

De, der var på vagt i længst tid scorede signifikant højere på angst- og 

depressionsskalaen i GHQ, samt på skalaen i sin helhed. Desuden lå de højere på alle 

belastningsmålene på TSC og HTQ. Desuden havde de en højere grad af ekstern 

kontrollokus (tabel 23). 

Antal hviletimer 

Antallet af hviletimer spillede ingen signifikant rolle for belastningsgraden blandt 

redningsfolkene (tabel ikke vist).
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Tabel 22. Korrelationsanalyser mellem oplevelsen af arbejdsmæssige forhold, fysiske og psykiske konsekvenser af katastrofen og 

belastningsskalaer. Pearson’s r 
 Oplevet 

livsfare 
(egen) 

Oplevet 
livsfare 
(koll.) 

Frygt for 
beboer-
nes liv 

Opl. 
vente-
tid 

Opl. 
mangl. 
hviletid

Opl. 
ekspl. 
fare 

Forberedt Sammen-
hold 

Ledelse Sam-
arb. fag

Sam-
arb. 

andre 
fag 

Oplevel
-se af 

ledelses
omsorg

Oplevel
-se af 
nytte 

Egen 
indsats 

GHQ Angst ,09 ,07 ,142 ,162 ,182 ,121 -.09 -,152 -,121 -,152 -,08 -,07 -,01 -,09 
GHQ Inkomp. ,04 ,04 ,08 ,03 ,111 ,04 -,142 -,132 ,05 -.111 ,03 -,04 -,04 -,111 

GHQ Depression ,02 ,04 ,01 ,07 ,09 -,04 -,121 -,111 -,06 -,152 -,05 -,06 -,06 -,142 

GHQ Total ,07 ,05 ,122 ,142 ,182 ,09 -,121 -,152 -,101 -,162 -,06 -,08 -,01 ,111 

TSC Neg. aff. ,142 ,132 ,172 ,182 ,252 ,132 -,152 -,101 -,101 -,152 -,08 -,111 ,03 -,121 

TSC 
Somatisering ,152 ,102 ,152 ,202 ,192 ,172 -,132 -,111 -,05 -,152 -,101 -,142 ,02 -,111 

TSC 
Dissociation ,182 ,142 ,142 ,182 ,222 ,132 -,121 -,08 -,05 -,08 -,02 -,05 ,05 -,04 

TSC Total ,172 ,132 ,172 ,212 ,232 ,162 -,162 -,111 -,07 -,152 -,09 -,132 ,03 -,121 

HTQ 
Genoplevelse ,312 ,292 ,382 ,252 ,212 ,352 -,152 -,08 -,03 -,132 -,132 -,101 ,142 -,05 

HTQ 
Undgåelse ,232 ,162 ,232 ,152 ,252 ,182 -,172 -,121 -,07 -,101 -,111 -,142 ,07 -,142 

HTQ 
Vagtsomhed ,232 ,162 ,252 ,202 ,212 ,222 -,222 -,132 -,07 -,091 -,08 -,121 ,03 -,091 

HTQ Total ,332 ,252 ,332 ,222 ,262 ,302 -,202 -,121 -,05 -,121 -,111 -,132 ,08 -,101 

Social støtte ,02 ,03 ,04 -,08 -,132 ,01 ,222 ,202 ,232 ,212 ,222 ,242 ,152 ,172 

RAAS 
Close Depend. ,08 -,03 ,312 -,03 -,152 -,08 ,162 ,142 ,152 ,04 ,09 ,222 -,04 ,121 

RAAS 
Ængstelig ,162 ,08 ,05 ,121 ,18 ,121 -,05 -,142 -,172 -,111 -,121 -,101 ,02 -,121 

Selvfølelse ,02 ,33 ,01 -,111 -,10 ,01 ,202 ,142 ,07 ,152 ,132 ,09 ,08 ,252 

Kontrollokus ,00 ,09 ,152 ,09 ,142 ,07 -,101 -,142 -,101 -,142 -,07 -,06 ,00 -,121 

1) p < ,05  2) p < ,01 
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Tabel 23. Korrelationsanalyser mellem subjektive og objektive arbejdsmæssige forhold, fysiske og psykiske konsekvenser af katastrofen og 

belastningsskalaer. One-way ANOVA. F-ratio værdier. 
 

Alder Antal børn Arb. år Antal 
standby 

Opholdssted 
eksplosion 

Antal 
sygedage 

Større 
livsændringer 

Antal 
indsatst. Antal vagtt. 

GHQ Angst -,02 -,02 -,03 ,03 ,04 ,01 ,192 ,05 ,142 

GHQ Inkomp. ,111 ,06 ,111 -,01 ,04 ,03 -,05 ,03 ,01 
GHQ Depression ,101 ,07 ,07 ,131 ,00 -,04 ,04 -,01 ,111 

GHQ Total ,03 ,01 ,02 ,07 ,03 -,01 ,151 ,05 ,162 

TSC Neg. aff. -,09 -,162 -,07 ,131 ,131 ,06 ,262 ,101 ,172 

TSC 
Somatisering ,03 -,09 ,03 ,01 ,08 ,01 ,14 ,08 ,192 

TSC 
Dissociation -,07 -,152 -,07 ,141 ,152 ,07 ,282 ,09 ,152 

TSC Total -,03 -,131 ,03 ,07 ,121 ,04 ,202 ,09 ,202 

HTQ 
Genoplevelse -,01 -,10 ,01 ,04 ,242 ,06 ,202 ,172 ,192 

HTQ 
Undgåelse ,08 -,04 ,08 ,01 ,111 ,121 ,212 ,132 ,121 

HTQ 
Vagtsomhed -,03 -,08 ,01 ,01 ,182 ,101 ,212 ,09 ,111 

HTQ Total -,02 -,10 ,00 ,01 ,242 ,152 ,252 ,132 ,172 

Social støtte -,121 -,09 -,111 ,04 ,01 ,08 ,09 ,03 -,01 
RAAS 
Close Depend. 

-,182 -,152 -,142 ,03 ,01 ,02 ,07 -,03 -,03 

RAAS 
Ængstelig 

,00 -,03 ,00 ,10 ,03 -,03 ,181 ,03 ,04 

Selvfølelse -,07 ,02 -,08 ,00 ,01 ,04 -,12 ,02 ,03 
Kontrollokus ,07 -,04 ,09 -,01 -,01 ,03 ,232 ,111 ,172 

1) 0 < ,05   2) p < ,01   3) p < ,0005 



 

 86

Oplevelse af egen og kollegers livsfare 

Der var en positiv lineær sammenhæng mellem i hvilken grad, indsatspersonalet 

havde oplevet begivenheden som en trussel imod eget eller nærmeste kollegers liv, og 

alle TSC og HTQ skalamål. Oplevet egen livsfare var tillige forbundet med en højere 

grad af ængstelig tilknytning, mens oplevelsen af kollegers livsfare var 

sammenhængende med en højere grad af selvfølelse (tabel 22). 

Frygt for beboernes liv 

De, der frygtede for beboernes liv, var mere angste, havde højere GHQ total score og 

scorede højere på alle TSC og HTQ skalamål. De havde desuden højere grad af det 

kombinerede mål for nærhed og afhængighed (tabel 22). Frygten for beboernes liv 

eller helbred var også forbundet med en stærkere følelse af ikke at kunne kontrollere 

ting, der skete én (ekstern kontrollokus). 

Oplevelse af ventetid  

Oplevelsen af ventetiden som belastende var forbundet med mere angst, højere GHQ 

total score og højere scorer på alle TSC og HTQ skalamål, ængstelig tilknytning og 

ekstern kontrollokus (tabel 22). 

Oplevelse af manglende hviletid 

Mens antallet af hviletimer ikke var sammenhængende med nogen af de undersøgte 

mål, forholder det sig anderledes med oplevelse af manglende hviletid. De, der 

syntes, at mangel på hviletid i ringe til høj grad var belastende, scorede højere på 

angst- og inkompetenceskalaen i GHQ, GHQ total score, og på alle TSC og HTQ 

skalamål og ekstern kontrollokus. De oplevede sig mindre støttet socialt og havde 

lavere score på det kombinerede mål for nærhed og afhængighed (tabel 22).  
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Oplevelse af eksplosionsfaren 

De, der oplevede eksplosionsfaren som meget belastende, havde en signifikant højere 

score på GHQ angst subskalaen og på alle TSC og HTQ skalamål. De havde desuden 

en højere grad af ængstelig tilknytning (tabel 22).  

Tilfredshed med forberedelsen til indsatsen? 

De, der følte, at de var godt forberedte til deltagelsen i indsatsen, var mindre 

deprimerede og havde i mindre grad en oplevelse af inkompetence. De scorede lavere 

på alle TSC og HTQ skalamål. De havde en god selvfølelse, intern kontrollokus, god 

social støtte og scorede højt på det kombinerede mål for nærhed og afhængighed 

(tabel 22). 

Tilfredshed med sammenholdet i indsatsgruppen? 

Godt sammenhold er forbundet med lave scores på alle GHQ mål, med lav grad af 

negativ affektivitet, somatisering, undgåelse og vagtsomhed, samt lave TSC og HTQ 

total scores. Godt sammenhold er også sammenhængende med god selvfølelse, intern 

kontrollokus, god social støtte og høj grad af det kombinerede mål for nærhed og 

afhængighed, samt lav grad af ængstelig tilknytning (tabel 22). 

Tilfredshed med ledelsen? 

Tilfredshed med ledelsen var forbundet med lav angstscore, lav GHQ total score, lav 

negativ affektivitet, god social støtte, intern kontrollokus og høj grad af det 

kombinerede mål for nærhed og afhængighed, samt lav grad af ængstelig tilknytning 

(tabel 22). 

Tilfredshed med samarbejdet med andre inden for dit fag? 

Tilfredsheden med samarbejdet med andre inden for faget var associeret med mange 

af belastningsmålene. De, der var utilfredse, havde signifikant højere GHQ scores, 

højere grad af negativ affektivitet, somatisering og havde højere TSC total score. 

Endvidere havde de højere scorer på HTQ skalaerne genoplevelse, undgåelse og total 
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HTQ score samt ekstern kontrollokus. De, der var tilfredse med samarbejdet, 

oplevede mere social støtte, havde en bedre selvfølelse, højere grad af intern 

kontrollokus og var mindre ængsteligt tilknyttede (tabel 22).  

Tilfredshed med samarbejdet med andre faggrupper? 

Tilfredshed med samarbejdet med andre faggrupper var sammenhængende med lav 

grad af somatisering, få genoplevelses- og undgåelsessymptomer, lav HTQ total 

score og oplevet social støtte. Tilfredsheden var også forbundet med god selvfølelse 

og fravær af ængstelig tilknytning (tabel 22). 

Tilfredshed med ledelsens omsorg? 

De, der følte, at ledelsens omsorg havde været fraværende, havde flere symptomer på 

negativ affektivitet, somatisering og højere score på TSC total og på alle HTQ mål. 

De, der oplevede stor omsorg fra ledelsen, scorede højere på oplevet social støtte og 

på nærheds- og afhængighedsdimensionerne i RAAS og lavere på ængstelig 

tilknytning (tabel 22). 

Tilfredshed med den måde, du klarede din indsats? 

De, der var tilfredse med egen indsats, scorede signifikant lavere på de fleste 

belastningsmål og ængstelig tilknytning. De, der var tilfredse, oplevede mere social 

støtte, havde en bedre selvfølelse, højere grad af intern kontrollokus og scorede 

højere på det kombinerede mål for nærhed og afhængighed (tabel 22). 

Oplevelse af egen nytte 

Oplevelse af egen nytte var forbundet med flere genoplevelsessymptomer og mere 

social støtte.
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Tidligere deltagelse i indsats med lignende belastningsgrad 

De, der tidligere havde deltaget i en indsats med lignende belastningsgrad, havde 

flere dissociative symptomer, flere genoplevelses- og undgåelsessymptomer, men 

også samtidig en bedre selvfølelse (tabel 21).  

Ville du deltage i samme slags indsats igen, hvis du selv kunne vælge? 

De, der sagde, at hvis de selv kunne vælge, ville de ikke deltage i samme slags 

indsats igen, scorede signifikant højere på depressions- og totalskalaen i GHQ samt 

på alle TSC og HTQ mål. De oplevede tillige mindre social støtte og havde højere 

grad af ekstern kontrollokus (tabel 21). 

Sanseindtryk der fører til genoplevelse af begivenhederne 

De, der havde oplevet, at bestemte sanseindtryk førte til genoplevelse af 

begivenhederne, havde signifikant flere symptomer af negativ affektivitet, 

somatisering, dissociation, genoplevelses- , undgåelses- og vagtsomhedssymptomer, 

højere TSC og HTQ total scores, mere ængstelig tilknytningsstil og mere ekstern 

kontrollokus end de, der ikke rapporterede den slags sanseindtryk (tabel 21). 

Antal sygedage 

Antallet af sygedage var forbundet med flere genoplevelses-, undgåelses- og 

vagtsomhedssymptomer og højere HTQ total score (tabel 23). 

Arbejds- og funktionsbesvær 

De, der på undersøgelsestidspunktet havde besvær ved at udføre deres arbejde eller 

daglige gøremål, scorede signifikant højere på samtlige belastningsmål end de, der 

ikke havde besvær ved det. De får mere social støtte, scorede signifikant højere på 

nærheds- og afhængighedsdimensionen i RAAS og højt på ekstern kontrollokus 

(tabel 21). 
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Forskelle mellem indsatsgrupperne 

I det følgende vil de signifikante forskelle mellem de forskellige indsatsgrupper blive 

gennemgået baseret på variansanalyse i form af en oneway ANOVA og en 

efterfølgende Tukey B post hoc analyse, der udpeger de statistiske forskelle mellem 

grupper (uden at de specifikke værdier angives her). Demografisk var der forskel 

mellem de forskellige indsatsgrupper, idet det statslige redningsberedskab var 

signifikant yngre, havde færre antal arbejdsår og færre børn end de fem andre 

grupper. Hjemmeværnsstyrkerne havde relativt flere indsats- og vagttimer og mindre 

hviletid end de øvrige grupper. Politiet og brandfolkene var kortere tid på standby 

end Hjemmeværnet og Forsvaret. Forholdsvis flere fra det statslige 

redningsberedskab end hjemmeværnsfolk var tæt på eksplosionscentrum. 

Forsvarets folk følte sig bedst forberedt og politiet dårligst til indsatsen. 

Sammenholdet i indsatsgruppen var højest hos brandfolk og det kommunale 

redningsberedskab og dårligst hos det statslige redningsberedskab. Ledelsen blev 

vurderet højest af brandfolk og det kommunale redningsberedskab og dårligst hos det 

statslige redningsberedskab, Hjemmeværnet og Forsvaret. Vurderingen af egen 

indsats var højest hos brandfolk og Forsvaret og lavest hos politiet og 

Hjemmeværnet. Ventetidsbelastningen var størst for det statslige redningsberedskab 

og lavest for politiet og Forsvaret. Manglen på hviletid var mest belastende for det 

statslige redningsberedskab og Hjemmeværnet og mindst for brandfolkene, det 

kommunale redningsberedskab og Forsvaret. Omsorg fra ledelsen blev oplevet som 

størst hos brandfolkene og lavest hos politiet. Oplevelsen af egen nytte var højest hos 

Forsvaret og Hjemmeværnet og lavest hos det statslige redningsberedskab. 

Der var ingen forskel mellem antal debriefinger, der blev tilbudt de forskellige 

grupper eller i den oplevede tilfredshed. Brandfolkene og det statslige 

redningsberedskab modtog debriefingen relativt tidligt, mens hjemmeværnsfolkene 
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modtog deres debriefing relativt sent. Politiet og det kommunale redningsberedskabs 

debriefinger var oftere kendetegnet ved brugen af runder, og debriefingen varede 

længere end ved det statslige redningsberedskab. Politiet, brandfolkene og det 

kommunale redningsberedskabs anvendte oftere psykologer, mens Hjemmeværnet og 

Forsvaret aldrig eller sjældent gjorde det.
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AFSLUTTENDE REGRESSIONSANALYSE 

De forudgående analyser har undersøgt forklaringsværdien af bestemte grupper af 

faktorer ift. traumatisering og psykologisk belastning og støtte (HTQ, GHQ, TSC, 

CSS mm) og mellemliggende faktorer, som kan tænkes at bidrage direkte (som 

såkaldt ’moderator’) eller indirekte (som såkaldt ’mediator’) til graden af 

traumatisering. I dette afsnit vil vi gennemføre en mere omfattende form for 

analyse/regressionsanalyse, hvor grupper af faktorer bliver undersøgt samtidig, idet vi 

på den måde kan få et billede af deres relative betydning. Selvom en faktor i de 

foregående variansanalyser viste sig at have en vis betydning for udvikling af 

psykiske symptomer, kan denne betydning vise sig at være beskeden, når vi samtidig 

inddrager andre faktorer. 

Analysen resulterer i en F-ratio værdi, der danner udgangspunkt for at bestemme 

signifikansniveauet for modellen på de forskellige analysetrin. Antal frihedsgrader 

beskrives med forkortelsen df, som fortæller hvor mange faktorer og personer (ex: 

1,79 = én faktor og 79 personer), der indgår i modellen på hvert analysetrin. Adjusted 

R² er et udtryk for, hvor meget modellen kan forklare af variationen i den afhængige 

variabel, mens R²ch (= change) beskriver tilvæksten i forklaringsværdi med det nye 

analysetrin. P-værdien længst til højre angiver signifikansniveauet for analysetrinnet, 

mens kolonnen længst til venstre (β = beta) angiver den relative styrke af den enkelte 

faktor på det pågældende analysetrin, mens p-værdien i kolonne 2 fortæller, om den 

enkelte faktor er signifikant. Det mål i tabellen, der hedder ”adjusted R2”, angiver, 

hvor stor en del af variansen denne gruppe kan forklare. R2change er den tilvækst, 

som det nye trin i modellen tilføjer.  

Den såkaldte hierarkiske, lineære regressionsanalyse inviterer til, at vi på forhånd gør 

os antagelser om rækkefølgen for de faktorer, der skal ind i modellen. Vi har valgt at 

begynde med de demografiske faktorer for derefter at følge en kronologi i relation til 
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katastrofen og afslutte med nogle personlighedsmæssige faktorer for at se om de 

sidstnævnte kan bidrage yderligere, når de direkte katastroferelaterede oplevelser er 

inde i modellen. Rækkefølgen for de enkelte trin i modellen ser således ud: 1) 

demografi, 2) tidlige traumer, som har fundet sted før katastrofen, og andre 

livsbegivenheder samt 3) de peritraumatiske faktorer (faktuelle forhold vedr. og 

oplevelser af katastrofen under og lige efter forløbet), 4) social støtte og 5) personlige 

faktorer, såsom selvværd, tilknytningsmønster, kontrollokus og negativ affektivitet. 

Disse personlige faktorer påvirker sandsynligvis også oplevelsen af de forudgående 

faktorer.  

Af de områder, vi ønskede at inddrage i modellen, var der flere, der slet ikke kunne 

gøre sig gældende (dvs. ikke var signifikante): de demografiske faktorer (køn, alder, 

del- eller fuldtidsarbejde, antal børn, antal arbejdsår, type af indsatspersonel) havde 

ingen signifikant forudsigelseskraft ift. den samlede varians i HTQ-total. Det samme 

var gældende for de peritraumatiske faktorer (indsatstid, ventetid, oplevet fare osv.) 

med undtagelse af oplevede sanseindtryk fra katastrofen. Blandt alle de faktorer, der 

beskrev organisatoriske forhold (sammenhold, ledelse, samarbejde, oplevet omsorg, 

oplevet nytte og egen effektivitet m.fl.), var der overraskende nok ingen, der var 

stærke nok i den afsluttende analyse. 

I den hierarkiske analyse er placeringen vigtig, idet det bliver sværere og sværere at 

komme ind i modellen, jo flere faktorer denne indeholder, fordi de forudgående 

faktorer allerede har forklaret en del af variationen i belastningsmålet (HTQ - den 

afhængige faktor), som i et vist omfang bliver forklaret/kan forudsiges. I tabel 24 

vises resultaterne for HTQ totalmålene, idet svage faktorer (dvs. faktorer som 

allerede ved udførelsen af det efterfølgende eller de to efterfølgende analysetrin 

presses ud, fordi de ikke længere er signifikante) er udeladt for overskuelighedens 

skyld. Enkelte af de medtagne faktorer mister til sidst også deres signifikansniveau på 
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.05, men det sker efter, at et antal andre faktorer er inddraget i modellen. Disse 

faktorer er alligevel relativt robuste. 

Samlet for analysen kan man fremhæve, at 68% af den foreliggende variation kan 

forklares af de opstillede modeller. Antal større livsbegivenheder forklarede 5% og 

stærke sanseindtryk forklarede yderligere 17% af den samlede HTQ variation. 

Manglende evne til at udtrykke sine tanker og følelser og lav tryghed samt oplevelse 

af ikke selv at kunne kontrollere begivenheder bidrog med hhv. 6% og 11%. Når 

distancerende tilknytning introduceres i modellens næste trin, er manglende 

udtryksevne ikke længere signifikant, dvs. at denne tilknytningsstil medierer eller 

påvirker den manglende udtryksevne i en sådan grad, at den ikke længere kan 

forklare eller forudsige HTQ varians, som den kunne tidligere. I analysens sidste trin 

introduceres negativ affektivitet, som ophæver eller medierer betydningen af oplevet 

utryghed og bevirker, at det distancerende tilknytningsmønster ikke længere er 

signifikant. Personer med et distancerende tilknytningsmønster er i denne 

undersøgelse relativt ængstelige og/eller depressive. 
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Tabel 24.  De relative bidrag fra alle grupper af uafhængige faktorer til at forudsige 

variansen i HTQ-totalscoren. Hierarkisk Multipel Regression Analyse. 

Step Variable β p F df Adj. R2 R2ch p 

1 Antal livsbegivenheder .25 .02 5,47 1,79 .05  .05 
2 Antal livsbegivenheder .26 .01 12,37 2,78 .22 .17 .0005 
 Sanseindtryk .42 .0005      
3 Antal livsbegivenheder .28 .005 11,10 3,77 .28 .06 .0005 
 Sanseindtryk .42 .0005      
 Udtrykke tanker og 

følelser 
-.25 .01      

4 Antal livsbegivenheder .23 .02 11,27 5,75 .39 .11 .0005 
 Sanseindtryk .35 .0005      
 Udtrykke tanker og 

følelser 
-.19 .05      

 Oplevet tryghed .22 .05      
 Oplevelse af kontrol .23 .05      
5 Antal livsbegivenheder .23 .02 16,77 6,74 .54 .15 .0005 
 Sanseindtryk .30 .0005      
 Udtrykke tanker og 

følelser 
-.06 .50      

 Oplevet tryghed .18 .05      
 Oplevelse af kontrol .22 .02      
 Distancerende tilknytning .42 .0005      
6 Antal livsbegivenheder .14 .06 16,77 7,73 .68 .14 .0005 
 Sanseindtryk .25 .0005      
 Udtrykke tanker og 

følelser 
-.03 .63      

 Oplevet tryghed .09 .22      
 Oplevelse af kontrol .15 .05      
 Distancerende tilknytning .15 .07      
 Negativ affektivitet .51 .0005      
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AFSLUTNING 

Undersøgelsen tegner et billede af en relativ robust gruppe personer, som til trods for 

at de har været vidne til store ødelæggelser, menneskelige tragedier og i mange 

tilfælde selv har været i livsfare, alligevel har relativt få alvorlige psykiske 

eftervirkninger. Sammenlignet med beboerne, hvoraf 13,3% udviklede PTSD, er der 

kun 1,6% (svarende til en 1/8) af indsatspersonellet, som udvikler PTSD. En mindre 

gruppe på 6,8% udviklede subklinisk PTSD mod 27% af beboerne i Seest – en 

forskel i størrelsesordenen 1:4. Det samme relative symptomniveau ses også i GHQ 

og TSC spørgeskemaerne. 

Sammenlignet med de udenlandske katastrofer, som er gennemgået i begyndelsen af 

denne rapport, er Seest en katastrofe med et enkelt dødsfald og relativt få kvæstede 

(bl.a. på grund af effektiv evakuering). Dette forhold er måske med til at forklare, 

hvorfor relativt få af de faktorer, som andre forskere har identificeret som risiko- eller 

modstandsfaktorer, gør sig gældende i den foreliggende undersøgelse. En anden 

supplerende forklaring er, at den foreliggende undersøgelse er ret omfangsrig og 

derfor muliggør en afvejning af mange faktorer, hvoraf en stor del på ét 

analyseniveau udviser signifikante sammenhænge, men på et andet, mere krævende, 

analyseniveau viser sig at have begrænset prædikativ værdi.  

Som det værste nævner indsatspersonellet selv hyppigst konfrontationen med 

ødelæggelserne og omfanget af disse. Halvt så mange nævner eksplosionerne og 

herefter: oplevelsen af egen livsfare, usikkerhed, kaos og manglende overblik. 

Herefter kommer tanker/påvirkning på baggrund af beboernes situation, kontakt til 

disse, samt frygt for kollegers helbred, og udsagn om ledelsen af indsatsen. 

Som det bedste nævnes hyppigst katastrofens direkte konsekvenser – at det ikke gik 

værre, end det gjorde (ikke var flere døde/tilskadekomne). Mange nævner også 

forholdet til egne kolleger og sammenholdet/korpsånden i særdeleshed. Herefter 
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nævnes oplevelsen af det samlede beredskabs formåen, beboernes/andres 

taknemlighed, og oplevelsen af eget bidrags betydning og afprøvning af én selv.  

I sammenligningen af de kvantitative data viste det sig, blandt de forskellige 

indsatsgrupper, at hjemmeværnsstyrkerne var særligt udsatte, mens brandfolkene og 

Forsvarets folk var bedst til at klare de belastninger, de blev udsat for. Vi havde 

forventet, at en række organisatoriske forhold (som fx god ledelse, sammenhold og 

fuldtidsansættelse) ville spille en rolle, men det gjorde de ikke i den afsluttende 

analyse, hvor subjektive, psykologiske forhold dominerer som prædiktorer. Antallet 

af større livsændringer gennem det sidste år kan udfra en sårbarhedsmodel ses som en 

faktor, der svækker en persons ressourcer og gør vedkommende mindre 

modstandsdygtig, når endnu en belastende begivenhed dukker op.  

Stærke sanseindtryk er et fænomen, som kendetegner starten på 

traumatiseringsprocessen, hvor bestemte billeder eller lyde nærmest ætser sig fast i 

bevidstheden, og sammen med oplevelsen af hjælpeløshed (mangel på kontrol) og 

angst (her i form af en oplevelse af være udsat for at noget tilsvarende kan ske igen) 

udgør nogle af kærneelementerne i udviklingen af PTSD. Manglende evne til at 

udtrykke sine følelser og tanker, en distancerende tilknytningsstil og negativ 

affektivitet er psykologiske tilstande, som viser sig at bidrage til at udvikle eller 

fastholde PTSD. Forholdet mellem manglende udtryksevne og distancerende 

tilknytningsstil er interessant på den måde, at tilknytningsstilen tilsyneladende 

medierer eller påvirker udtryksevnen så meget, at denne ikke længere optræder som 

en effektiv prædiktor. Dette kan forklares ud fra, at tilknytningsstil grundlægges ret 

tidligt i livet, men man kunne også tænke sig, at tilknytningen kunne ændres radikalt 

af en traumatisk begivenhed, og at den manglende udtryksevne var en følge heraf. 

Der er en mangel på longitudinelle undersøgelser, som kunne belyse den sidstnævnte 

mulighed.  
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Noget tilsvarende gør sig gældende i forholdet mellem oplevet utryghed og negativ 

affektivitet. Sidstnævnte beskrives ofte som neuroticisme i faglitteraturen og opfattes 

almindeligvis som et personlighedsmæssigt træk, der er forbundet med generelt 

forøget sårbarhed. Neuroticisme forbindes med ængstelse, depression, anspændthed, 

skyldfølelse og lavt selvværd (Krog & Duel, 2003). 

Undersøgelsen viser, at demografiske forhold, peritraumatiske stressorer og 

organisatoriske forhold, som vi almindeligvis tillægger en vis betydning som 

årsagsforklaringer i forbindelse med traumatisering, har en meget begrænset eller 

ingen forklaringsværdi. Det kan skyldes begrænsninger ved den gennemførte 

undersøgelse – såsom tidspunktet, de anvendte spørgeskemaer, deltagelsesprocenten 

– og andre relevante faktorer, som ikke er blevet undersøgt (mestring, basale 

grundantagelser, andre personlighedsstrukturer end tilknytning og neuroticisme 

m.m.). I den afsluttende analyse er det kun stærke sanseindtryk tilbage som den 

eneste peritraumatiske faktor, som forklarer ¼ af den samlede prædiktionsværdi på 

.68. De resterende ¾ skyldes individuelle forhold eller sociale processer. Dette er i 

god overensstemmelse med nyere opfattelser af PTSD som en lidelse, hvor en række 

subjektive, psykologiske forhold er helt afgørende for, hvorvidt en hændelse kan 

bearbejdes og integreres. Den mulighed foreligger dog, at billedet ændrer sig ved en 

opfølgning, idet en manglende bearbejdning eller integration kan vise sig på et senere 

tidspunkt enten i form af forsinket PTSD eller anden symptomatologi.  
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DSM IV (American Psychiatric Association, 1994) 

 

KRITERIER FOR PTSD 
 

1.   Personen har været udsat for en traumatisk begivenhed, der var kendetegnet ved de to 
nedennævnte forhold:  

a. Personen oplevede, var vidne til eller blev konfronteret med en begivenhed eller 
begivenheder, som indebar død eller trusler om død eller alvorlig kvæstelse eller trusler mod 
egen eller andres fysiske integritet. 

b. Personens reaktion involverede intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel. 
 

2.   Den traumatiske begivenhed bliver til stadighed genoplevet på mindst én af følgende 
måder: 

a. Gentagne, invaderende og belastende erindringer om det skete 
b. Gentagne belastende drømme om begivenheden 
c. En pludselig oplevelse af eller ageren som om den traumatiske begivenhed gentog sig i nuet 

(f.eks. en oplevelse af at gennemleve begivenheden igen, oplevelse af illusioner, 
hallucinationer eller dissociative episoder (“flash backs”) 

d. Intenst psykisk stress ved oplevelse af begivenheder, der kan symbolisere eller ligne den 
traumatiske begivenhed  

e. Fysiologisk reaktion ved oplevelse af begivenheder, der symboliserer eller ligner aspekter af 
den traumatiske begivenhed. 

 

3.   Vedvarende forsøg på at undgå stimuli, der er forbundet med traumet, eller en 
følelsesmæssig tilbagetrækning (“numbness”), som ikke var til stede før traumet. Dette 
skal manifesteres ved mindst 3 af følgende symptomer: 

a. Forsøg på at undgå tanker eller følelser forbundet med traumet 
b. Forsøg på at undgå aktiviteter og situationer, der kan give erindringer om traumet 
c. Manglende evne til at genkalde sig vigtige aspekter af traumet 
d. Tydelig nedsat interesse for vigtige aktiviteter 
e. En oplevelse af følelsesmæssig afsondrethed eller fremmedgørelse over for andre 
f. Begrænsning i det følelsesmæssige spektrum, f.eks. manglende evne til at føle kærlighed 

over for andre 
g. En oplevelse af, at fremtidsmulighederne er begrænsede 

 

4.   Vedvarende symptomer på øget stress (“arousal”), som ikke var til stede før traumet. 
Dette skal manifestere sig ved mindst 2 af følgende symptomer: 

a. Vanskelighed ved at falde i søvn eller at sove igennem 
b. Irritabilitet og vredesudbrud 
c. Koncentrationsvanskeligheder 
d. Overvagtsomhed 
e. Overreaktion på forskrækkelse (“startle response”) 

 

5.   Forstyrrelsen skal have varet i mindst én måned. 

 

6.   Forstyrrelsen forårsager en klinisk set betydelig belastning eller forringelse på det 
sociale, arbejdsmæssige eller andre vigtige funktionsområder. 

Bilag 1



Bilag 2 
 
 
Til brand- og redningsfolk, politiet og andre indsatsstyrker ved fyrværkeribranden i Seest 
 
Opfølgende undersøgelse af Seest-katastrofens psykiske eftervirkninger 
 
Tak for dit tilsagn om at ville medvirke til en opfølgning på det skema, du udfyldte for et år siden. 
Vi har i alt fået 465 besvarelser fra jer. Det er vi meget glade for. Ca. 2/3 har sagt ja til at deltage i 
opfølgningen, så der er udsigt til at også denne del kan resultere i en væsentlig ny viden om hvor 
påvirket indsatsstyrker bliver af en katastrofe – og om denne virkning holder sig over længere tid. 
 
Vi er ved at færdiggøre rapporten fra det først udsendte skema og er forhåbentligt færdig med den  
sidst i juni, hvorefter vi vil skrive nogle artikler til jeres forskellige fagblade om resultaterne. Vi kan 
se, at den samlede belastning er ret beskeden sammenlignet med beboernes reaktion på 
eksplosionen. Oplevelsen af livsfare, ventetid, mangel på hviletid, lange vagter er forbundet med 
stærkere efterreaktioner, mens god forberedelse, godt sammenhold og omsorg fra ledelse medvirker 
til færre uønskede efterreaktioner. Men inden så længe kommer der som nævnt en samlet 
beskrivelse af resultaterne. 
 
Vi vil derfor anmode om, at du igen bruger tid til at udfylde vedlagte spørgeskema. Skemaet er 
omfattende, fordi vi gerne vil prøve at få en forståelse af de psykologiske og sociale mekanismer, 
som spiller en rolle for de symptomer, kriseramte ofte får. 
 
Vi håber på en høj svarprocent, da det gør det muligt at sammenligne skemaerne med 
indsatsgrupper fra udenlandske katastrofer. Det er også grunden til, at visse spørgsmål ligner 
hinanden. Det håber vi, du vil bære over med. Det er vigtigt, at alle spørgsmål besvares. Dine svar 
behandles selvfølgeligt fortroligt på Psykologisk Institut. Skemaerne er forsynet med et 
kodenummer, så vi kan sammenligne besvarelserne fra 1. og 2. gang. 
 
Spørgeskemaet returneres i vedlagte frankeret svarkuvert. Det håber vi, du vil gøre snarest, idet 
bearbejdningen af skemaerne først kan komme i gang, når alle skemaer er indsamlet. Vi har 
planlagt at starte indtastningen af svarene 1/7. 
 
Hvis du gerne vil kontaktes for at tale om undersøgelsen, eller høre om de hjælpemuligheder, der 
findes, kan du kontakte undersøgelsens leder: psykolog, professor Ask Elklit, tlf. 89 42 49 82, e-
mail: aske@psy.au.dk - eller psykolog Keld Molin, Kolding, e-mail: keld.molin@mail.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Professor Ask Elklit 
Psykologisk Institut 
Nobelparken 
Jens Chr. Skousvej 4 
8000 Århus C 

mailto:keld.molin@mail.dk


Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Bilag 3  

Opfølgende undersøgelse af personale, der var indsat ved 

katastrofen i Seest 

Det er vigtigt, at alle spørgsmål besvares. 

Enkelte spørgsmål i skemaerne ligner hinanden, hvilket vi håber, du vil bære over med. 

 

Kodenummer:_____________ 

 

Er der indenfor det sidste år sket ændringer i din civilstand (opløst parforhold eller nyt 

parforhold)?  Nej          Ja  

Hvis ja: På hvilken måde?_________________________________________________ 

 

Er der sket ændringer i dit ansættelsesforhold indenfor det sidste år? Nej          Ja  

 

Hvis ja: På hvilken måde?_____________________________________________________ 

 
 
 
Indenfor det sidste år, hvor mange sygedage (el. ekstra fraværsdage) som har skyldtes 

katastrofen, har du evt. haft?  ____dage 

Er du fortsat sygemeldt?  Nej          Ja  

 
Har du i dag besvær med at udføre dit arbejde eller daglige gøremål?  Nej          Ja  

Hvis ja: på hvilken måde?   

 

 
 

I hvor høj grad oplevede du, at du (og andre du arbejdede direkte sammen med) var i 
livsfare eller i fare for at blive kvæstet under katastrofen? (Sæt kryds): 

1  2  3  4  5  6  7  

I høj grad  Slet ikke 
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I hvor høj grad oplevede du, at kolleger eller andet indsatspersonel (som du ikke arbejdede 
direkte sammen med i situationen) var i livsfare eller i fare for at blive kvæstet under 
katastrofen? (Sæt kryds): 

1  2  3  4  5  6  7  

I høj grad  Slet ikke
 
 

I hvor høj grad frygtede du, at beboerne var i livsfare eller kvæstede? (Sæt kryds): 

1  2  3  4  5  6  7  

I høj grad  Slet ikke
 
 
 

Hvor godt følte du dig forberedt til indsatsen? (Sæt kryds): 

1  2  3  4  5  6  7  

Meget godt  Dårligt
 

Hvor godt var sammenholdet i din indsatsgruppe? (Sæt kryds): 

1  2  3  4  5  6  7  

Meget godt  Dårligt
 

Hvor god var ledelsen af den del af indsatsen, du var med i? (Sæt kryds): 

1  2  3  4  5  6  7  

Meget god  Dårlig
 
 
 

Hvor godt synes du, du klarede din indsats? (Sæt kryds): 

1  2  3  4  5  6  7  

Meget godt  Dårlig
 
 

Hvordan oplevede du eksplosionsfaren? (Sæt kryds): 

1  2  3  4  5  6  7  

Meget belastende  Ikke noget problem
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Hvordan oplevede du ledelsens omsorg for din sikkerhed? (Sæt kryds): 

1  2  3  4  5  6  7  

Den var fraværende  Den var stor
 

I hvilken grad oplever du at du gjorde nytte? (Sæt kryds): 

1  2  3  4  5  6  7  

I høj grad  Slet ikke
 
 
 
Er der bestemte lyde, lugte eller synsindtryk fra katastrofen, som du jævnligt 
genoplever?    Nej          Ja  Hvilke? 
 

 

 
 
Har du inden for det sidste år været ude for andre større livsændringer/-begivenheder 
(dødsfald, sygdom, flytninger, familieændringer, jobændringer eller andet)? 

 

 

 
 

Hvor tilfreds er du med udbyttet af den psykologiske debriefing? (Sæt kryds): 

Havde ingen debriefing:                        Ville gerne have haft debriefing:    

1  2  3  4  5  6  7  

Meget 
utilfreds 

  Både tilfreds 
og utilfreds 

  Meget 
tilfreds 

 

Hvordan er din følelse af tryghed nu? (Sæt kryds): 

1  2  3  4  5  6  7  

Jeg føler mig helt sikker 
på, at jeg ikke igen bliver 
udsat for en ny voldsom 
begivenhed 

 Jeg er meget bange 
for, at jeg kan blive 

udsat for en ny 
voldsom begivenhed
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Hvordan har du oplevet dine omgivelser i dag? 

( Sæt ét x ved hvert spørgsmål ) 
 

1. Når du har behov for at snakke, hvor tit er der nogen, der er villig til at lytte? 

1  2  3  4  5  6  7  

Aldrig Nogle gange Altid

2. Har du kontakt med andre i samme situation? 

1  2  3  4  5  6  7  
Aldrig Nogle gange Altid

3. Er du i stand til at tale om dine tanker og følelser? 

1  2  3  4  5  6  7  

Aldrig Nogle gange Altid

4. Udviser folk sympati og støtte? 

1  2  3  4  5  6  7  

Aldrig Nogle gange Altid

5. Er der nogen, der hjælper dig med praktiske ting, hvis du har brug for det? 

1  2  3  4  5  6  7  

Aldrig Nogle gange Altid

6. Føler du dig nogle gange svigtet af folk, som du regnede med ville støtte dig?  

1  2  3  4  5  6  7  

Aldrig Nogle gange Altid

7. Alt i alt hvor tilfreds er du med den støtte, du modtager? 

1  2  3  4  5  6  7  

Meget utilfreds  Både-og Meget 
tilfreds

 

 

Sæt kun ét kryds ved hvert spørgsmål 
 
Jeg synes, jeg har en del gode egenskaber 

 
Jeg ville ønske, jeg kunne have mere respekt for 
mig selv. 

 
   Stærkt enig 
   Enig 
   Uenig 
   Stærkt uenig 

 
   Stærkt enig 
   Enig 
   Uenig 
   Stærkt uenig 
 

 

 
 

4



Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 
 

De følgende spørgsmål drejer sig om symptomer, som du kan have oplevet i forbindelse med 
katastrofen. Vil du læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og angive, hvor meget det 
pågældende symptom har generet dig i den sidste måned? 

(Sæt ét x ved hvert spørgsmål). 
 

  Slet ikke Sjældent Noget af 
tiden 

For det 
meste 

1. Tilbagevendende tanker eller erindringer om 
katastrofen. 

    

2. Føler i glimt, at det er som om noget fra 
katastrofen gentager sig. 

    

3. Gentagne mareridt.     

4. Føler mig uengageret eller isoleret fra andre 
mennesker. 

    

5. Ude af stand til at vise følelser.     

6. Bliver nemt forskrækket.     

7. Svært ved at koncentrere mig.     

8. Besvær med at falde i søvn/sove igennem.     

9. Følelsen af at være på vagt.     

10. Føler mig let irriteret og har let ved at blive vred.     

11. Undgår aktiviteter, som minder mig om 
katastrofen 

    

12. Ude af stand til at huske dele af katastrofen.     

13. Mindre interesse i dagligdags aktiviteter.     

14. Føler jeg ikke har nogen fremtid.     

15. Undgår tanker eller følelser forbundet med 
katastrofen. 

    

16. Pludselige følelsesladede reaktioner, når jeg bliver 
mindet om katastrofen. 

    

17. Pludselige fysiske reaktioner, når jeg bliver mindet 
om katastrofen. 

    

18. Har du været bange og/eller følt dig hjælpeløs 
under katastrofen? 

    

19. Føler at mennesker ikke forstår mig.     

20. Giver mig selv skylden for noget jeg gjorde efter 
katastrofen. 

    

21. Skyldfølelse over at have overlevet/klaret mig 
godt. 

    

22. Håbløshed.     
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  Slet ikke Sjældent Noget af 
tiden 

For det 
meste 

23. Føler skam pga. noget der skete i forbindelse med 
katastrofen. 

    

24. Tilbringer tid med at tænke over, hvorfor det skete 
for mig. 

    

25. Føler det, som om jeg bliver sindssyg.     

26. Føler at jeg er den eneste, der har været udsat for 
sådan nogle situationer i forbindelse med 
katastrofen. 

    

27. Føler at andre er fjendtlige mod mig.     

28. Føler at jeg ikke kan stole på nogen.     

29. Finder ud af, eller bliver fortalt af andre, at jeg har 
gjort noget, jeg ikke kan huske. 

    

30. Føler at jeg er blevet delt i to, og at den ene 
halvdel af mig iagttager den anden. 

    

31. Føler at nogen, jeg har stolet på, har forrådt mig.     

32. Føler skyld, fordi jeg kunne have gjort noget/jeg 
ikke havde gjort nok. 

    

 
 
 
 

Hvor vil du placere dig selv på følgende linje? (Sæt kryds): 

 

Det, der sker mig, har 
jeg almindeligvis selv 
kontrol over 

Jeg føler ikke, at jeg 
har nogen kontrol over, 
i hvilken retning mit 
liv går 
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Hvor tit har du oplevet følgende den sidste måned? 

(Sæt ét x ved hvert spørgsmål). 

    

 Nej Ja, 
nogle 
gange 

Ja, ofte Meget 
tit 

1. Har du problemer med at falde i søvn?     

2. Sover du uroligt?     

3. Hører du nogle gange stemmer inde i dit hoved?     

4. Vågner du op tidligt om morgenen - og kan ikke falde i 
søvn igen? 

    

5. Oplever du nogle gange, at du har foretaget dig ting, 
som du overhovedet ikke kan huske, at du har gjort? 

    

6. Føler du dig isoleret fra andre?     

7. Føler du dig ensom?     

8. Lider du af muskelsmerter?     

9. Har du følt dig trist?     

10. Har du forstyrrende tanker eller billeder om 
katastrofen? 

    

11. Taber du tråden, forsvinder du i dine tanker?     

12. Lider du af hovedpine?     

13. Har du problemer med maven?     

14. Græder du sommetider?     

15. Føler du dig bange eller på vagt?     

16. Har du svært ved styre dit temperament?     

17. Har du svært ved at komme ud af det med andre?     

18. Føler du dig vred eller irriteret?     

19. Lider du af svimmelhed?     

20. Føler du dig underlegen?     

21. Har du selvbebrejdelser?     

22. Har du en følelse af uvirkelighed?     

23. Har du problemer med at huske?     

24. Føler du, at det nogen gange er, som om du er ude af 
din krop? 

    

25. Har du problemer med at trække vejret?     

26. Føler du dig uoplagt?     
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Hvor godt synes du, de følgende sætninger beskriver dine forventninger til og følelser 
for andre mennesker?  

Du bedes svare med ét tal, ud fra hvad der almindeligvis passer.  

 

 1 2 3 4     5 
Passer slet  Passer  Passer godt 
ikke på dig  nogle gange  på dig 

1. Jeg synes, at det er ret let at komme i nær kontakt med andre.  

2. Jeg synes, at det er svært at være afhængig af andre.  

3. Jeg har ofte været i tvivl om, hvorvidt min partner virkelig elskede mig.  

4. Jeg synes, at andre er mere tilbageholdende, end jeg bryder mig om.  

5. Jeg har det godt med at være afhængig af andre.  

6. Jeg er ikke bange for, om folk kommer for tæt på  mig.  

7. Jeg synes ikke, at andre mennesker er parate, når man har brug for dem.  

8. Jeg føler mig dårligt tilpas, når jeg er i nær kontakt med andre.  

9. Jeg har ofte tænkt på, om min partner ville forlade mig.  

10. Når jeg viser mine følelser overfor andre, er jeg bange for, at de ikke vil 
føle det samme overfor mig. 

 

11. Jeg har ofte spekuleret på, om min partner virkelig brød sig om mig.  

12. Jeg føler mig godt tilpas, når jeg har tætte forhold til andre.  

13. Jeg er utilpas, når nogen følelsesmæssigt kommer for tæt på.  

14. Jeg ved, at folk er der, når jeg har brug for dem.  

15. Jeg ønsker at komme i tæt kontakt med andre, men jeg er bange for at 
blive såret. 

 

16. Jeg synes, at det er svært at stole fuldt ud på andre.  

17. Min partner har ofte ønsket, at vi skulle snakke mere om vores følelser, 
end jeg har lyst til. 

 

18. Jeg er ikke sikker på, at jeg altid kan regne med, at andre mennesker er 
parate, når jeg har brug for dem. 
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Vi vil gerne vide, hvordan dit velbefindende og din helbredstilstand har været de sidste par 
uger. 

Besvar spørgsmålene ved at overkrydse det svar, som du synes passer bedst til, hvordan du 
har haft det. 

Har du de sidste to uger: 

1. Kunnet koncentrere dig om det, du 
er i gang med? 

bedre end 
sædvanligt 

det samme som 
sædvanligt 

dårligere end 
sædvanligt 

meget dårligere 
end sædvanligt 

2. Mistet søvn på grund af 
bekymringer? 

nej, slet ikke ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 

3. Haft hvileløse urolige nætter? nej, slet ikke ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 

4. Været i stand til at holde dig 
beskæftiget og travlt optaget?  

mere end  
sædvanligt 

det samme som 
sædvanligt 

noget mindre 
end sædvanligt 

meget mindre 
end sædvanligt 

5. Kommet lige så meget udenfor dit 
hjem, som du plejer? 

mere end  
sædvanligt 

det samme som 
sædvanligt 

noget mindre 
end sædvanligt 

meget mindre 
end sædvanligt 

6. Klaret dig lige så godt, som de 
fleste ville have gjort i dit sted? 

bedre end de 
fleste 

det samme som 
de fleste 

dårligere end de 
fleste 

meget dårligere 
end de fleste 

7. Følt du har klaret dig godt - alt 
taget i betragtning? 

bedre end  
sædvanligt 

omtrent som 
sædvanligt 

mindre godt 
end sædvanligt 

meget dårligere 
end sædvanligt 

8. Været tilfreds med den måde, du 
har udført dine opgaver på? 

mere tilfreds 
end 
sædvanligt 

omtrent som 
sædvanligt 

mindre tilfreds 
end sædvanligt 

meget mindre 
tilfreds end 
sædvanligt 

9. Været i stand til at føle varme og 
hengivenhed for dine nærmeste? 

mere end  
sædvanligt 

omtrent det 
samme som 
sædvanligt 

mindre end 
sædvanligt 

meget mindre 
end sædvanligt 

10. Haft let ved at omgås andre 
mennesker? 

lettere end 
sædvanligt 

det samme som 
sædvanligt 

sværere end 
sædvanligt 

meget sværere 
end sædvanligt 

11. Brugt mere eller mindre tid på at 
more dig med andre? 

mere end  
sædvanligt 

det samme som 
sædvanligt 

mindre end 
sædvanligt 

meget mindre 
end sædvanligt 

12. Følt at du spiller en nyttig rolle? mere end  
sædvanligt 

det samme som 
sædvanligt 

mindre nyttig 
end sædvanligt 

meget mindre 
nyttig 

13. Følt at du har været i stand til at 
tage beslutninger? 

mere end  
sædvanligt 

det samme som 
sædvanligt 

mindre end 
sædvanligt 

meget mindre 
end sædvanligt 

14. Følt dig presset? nej, slet ikke ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 
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15. Følt at det var svært at klare dine 
vanskeligheder? 

nej, slet ikke ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 

16. Følt livet som en daglig kamp? nej, slet ikke ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 

17. Været i stand til at nyde dine 
normale daglige aktiviteter? 

mere end  
sædvanligt 

det samme som 
sædvanligt 

mindre end 
sædvanligt 

meget mindre 
end sædvanligt 

18. Taget det hele for tungt? nej, slet ikke ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 

19. Været grebet af angst eller panik 
uden nogen særlig grund? 

nej, slet ikke ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 

20. Været i stand til at se dine 
problemer i øjnene? 

mere end  
sædvanligt 

det samme som 
sædvanligt 

mindre end 
sædvanligt 

meget mindre 
end sædvanligt 

21. Følt at alt tårner sig op omkring 
dig? 

nej, slet ikke ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 

22. Følt dig ulykkelig og nedtrykt? nej, slet ikke ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 

23. Følt svigtende selvtillid? nej, slet ikke ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 

24. Syntes at du ikke er noget værd? overhovedet 
ikke 

ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 

25. Følt at livet er håbløst? overhovedet 
ikke 

ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 

26. Haft forventninger til din fremtid? mere end  
sædvanligt 

omtrent det 
samme som 
sædvanligt 

mindre end 
sædvanligt 

meget mindre 
end sædvanligt 

27. Følt dig rimeligt lykkelig - alt taget 
i betragtning? 

nej, slet ikke omtrent det 
samme som 
sædvanligt 

mindre end 
sædvanligt 

meget mindre 
end sædvanligt 

28. Følt dig nervøs og ophængt? nej, slet ikke ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 

29. Følt at livet ikke er værd at leve? nej, slet ikke ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 

30. Følt at du af og til ikke har kunnet 
foretage dig noget på grund af 
dårlige nerver? 

nej, slet ikke ikke mere end 
sædvanligt 

noget mere end 
sædvanligt 

meget mere end 
sædvanligt 
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Har du oplevet noget godt i forbindelse med katastrofen og dens efterforløb? 

 

 

 

 

 

 
 
Hvad var det værste, du oplevede ved katastrofen og dens efterforløb? 

 

 

 

 

 

 
 

Vi vil gerne sige dig tak for, at du har svaret på de foregående spørgsmål. Er der her til 
sidst noget, du har lyst til at fortælle os, som du gerne vil have, vi skal vide eller være 
opmærksomme på? 
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