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I de sidste ti år er der i Danmark sket en forbedring af muligheden for at få psykologisk krisehjælp. 
Sygesikringen hjælper, når der er tale om bestemte begivenheder, og lægehenvisning med 60% af 
psykologprisen.  I  Vejle  Amt  kan  man  få  gratis  krisehjælp  via  skadestuerne,  og  det  samme er 
tilfældet  ved  særlige  centre  som  f.eks.  Center  for  Selvmordsforebyggelse  og  Center  for 
Voldtægtsofre. En tredie mulighed for krisehjælp bygger på forsikringstanken – og netop denne 
mulighed står åben for privat- og erhvervsabonnenter hos Falck.

Den psykologiske krisebehandling har været udsat for kritik fra mange forskellige sider. Nogle har 
ment, at den var så effektiv, at den kunne tage sorgen fra et menneske; andre at behandlersamfundet 
nu var så omfattende og ville pakke os ind i vat, således ”at når bæreposen går i stykker henne i 
Irma, skal der stå en psykolog klar”. Nogle har bebrejdet krisebehandlingen dens succes ved at tale 
om ”kriseindustri”, og at krisebehandling var et forventet gode, som enhver ansvarlig chef måtte 
skaffe til veje, uanset om der var behov for det eller ej.

Disse debatter har været ført, uden at man har vidst ret meget om, hvorvidt behandlingen egentlig 
var effektiv eller ej. 

I  en  undersøgelse  fra  1994,  da  Sygesikringen  kørte  som  forsøgsordning,  fandt  Mehlbye  og 
Laurents, at 90% af klienterne fik et positivt udbytte af samtalerne, og at disse vurderinger svarede 
til  psykologens  og  lægens.  Undersøgelsen  fandt,  at  patienterne  fortalte,  at  de  følte  sig  mindre 
deprimerede, i mindre omfang led af søvnproblemer, havde lettere ved at koncentrere sig, havde 
lettere ved at tage beslutninger, og at deres selvfølelse var øget. De var desuden især blevet bedre til 
at håndtere og acceptere deres situation, leve med problemerne omkring deres sygdom eller deres 
sorg over at have mistet en nær pårørende samt at tackle nye problemer på en anden og bedre måde. 
Udbyttet kom også til udtryk ved, at omkring halvdelen af patienterne angav, at de ikke længere 
brugte beroligende medicin.

Desuden erklærede patienterne i interviewene, at de var blevet bedre til at sige fra over for krav og 
pres fra omgivelsernes side, samtidig med at de var blevet bedre til at prioritere, hvordan de ville 
bruge deres tid i øvrigt. 

For at undersøge forandringerne i forbindelse med psykologisk krisebehandling blev der i en ny 
dansk undersøgelse indledt et samarbejde med 14 Falck-psykologer, som udleverede spørgeskemaer 
til  i  alt  213  kriseklienter  en  til  to  uger  efter  en  voldsom begivenhed  (som regel  et  dramatisk 
dødsfald). Et halvt år senere fik de samme klienter udleveret et tilsvarende spørgeskema, for på den 
måde blev det muligt at se, hvor store ændringer der var sket på en lang række områder.

Lige  efter  dødsfaldet  eller  ulykken  var  der  38%  af  klienterne,  der  led  af  en  posttramatisk 
stressforstyrrelse  (PTSD).  Denne lidelse  er  kendetegnet  ved  mange forstyrrende billeder  fra  en 
livstruende situation, mange undgåelsesreaktioner og en forøget vagtsomhed, som bl.a. giver sig 
udslag i, at man let forskrækkes. Endvidere tilhørte hele 34% en såkaldt subklinisk gruppe, som kun 
manglede ét symptom for at få diagnosen PTSD. Et halvt år senere var forekomsten af PTSD og 
den subkliniske gruppe dalet til hhv. 23% og 21%.

På disse symptom-områder var der tale om et betydelig fald: depression, angst,  søvnproblemer, 
dissociation,  somatisering,  samspilsproblemer,  følelse  af  inkompetence,  mestringsproblemer  og 



sociale  funktionsproblemer.  De  eneste  områder,  hvor  der  ikke  var  noget  fald,  var  områderne 
aggression og fjendtlighed.

Analysen af materialet viste tillige, at det at være kvinde, og at det, at det var en nærtstående, som 
var  død,  betød  meget  for  symptomniveauet  lige  efter  begivenheden.  Det  samme  gjorde  fysisk 
mishandling,  incest  og  grov  forsømmelse  i  barndommen,  tilsammen  kaldet  opvækstsvigt, 
sikkerhedsfølelse og forskellige slags psykologisk forsvar. En høj sikkerhedsfølelse og et modent 
forsvar  betød  lavere  symptomniveau,  mens  et  neurotisk  eller  umodent  forsvar  betød  højt 
symptomniveau.

Et halvt år senere var billedet imidlertid meget ændret, idet køn, en nærtståendes død og modent og 
umodent forsvar ikke længere betød noget for symptomniveauet. Det gjorde til gengæld den sociale 
støtte, idet den sympati, man havde modtaget fra andre og evt. følelse af at være svigtet nu betød 
meget for hhv. et lavt og et højt symptomniveau. Det vil sige, at betydningen af de oprindelige 
traumatiske omstændigheder (og ens modtagelighed via kønnet) svækkes til fordel for de sociale 
faktorer. Høj sikkerhedsfølelse var stadig en vigtig indikator, men havde nu skiftet fortegn. Lige 
efter ulykken er høj sikkerhedsfølelse ensbetydende med få psykologiske problemer. Et halvt år 
efter  betyder  høj  sikkerhedsfølelse,  at  der  forekommer  høj  grad  af  undgåelse  og  mange 
psykologiske symptomer. Det vil sige, at sikkerhedsfølelsen i en forstand er “falsk”, idet den er 
baseret på undgåelse og mange psykiske problemer.

Undersøgelsen har ikke nogen kontrolgruppe, og klienterne er ikke udvalgt ved lodtrækning. Man 
skal  derfor  være  forsigtig  med  at  overføre  konklusionerne  til  andre  kriseklienter.  Trods  disse 
forbehold er resultaterne, der viste betydelig symptomnedgang, meget opmuntrende. Det ser ud til, 
at  psykologisk krisebehandling er meget gavnlig, om end det endelige bevis må afvente, at der 
foretages en mere grundig undersøgelse med en ubehandlet kontrolgruppe, så man kan se, hvor 
meget af fremgangen der blot skyldes det, at tiden går.
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